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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25500081106811 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Eng. (Mechanical Engineering) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 หลักสูตรระดบัปริญญาตรีทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  หลักสูตรระดบัปริญญาตรีทางวิชาการ   หลักสูตร 4 ป ี
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรระดบัปริญญาตรีทางวิชาการ 
   หลักสูตรระดบัปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดบัปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
   หลักสูตรระดบัปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบตัิการ 
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5.3  ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
5.4  การรับเข้าศึกษา   รับทัง้นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรบัปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                            

เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ...... / ....... วันที่ ..... เดือน ....... พ.ศ. ......... 
 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รบัการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 วิศวกรเครื่องกล วิศวกรระบบการผลิต วิศวกรระบบพลงังาน 
8.2 นักวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล นักวิชาการ ทีป่รกึษา และผูส้อน 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1   นายพงษ์ศิริ จรุยนนท์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-6099-00941-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536) 
 

 9.2   นายธิบดินทร์  แสงสว่าง 

     เลขประจ าตัวประชาชน  3-5399-00253-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553) 
     วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 
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  9.3    นายศุภชัย  วาสนานนท์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-2499-00086-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
        คุณวุฒิ  วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี (2549) 
                               วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 
 

 9.4    นายนพพงศ์  ศรีตระกลู 
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-3599-00032-XX-X 
         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

คุณวุฒิ   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2550) 

                     วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541) 
 

 9.5    นายศิวะพงศ์  เพ็ชรสงค์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-7706-00342- XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
         คุณวุฒิ  วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื (2547) 
                     วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (2541) 
 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องด้วยในปัจจุบัน สภาวะการแข่งขันโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจทั่วโลกเปน็ไป
อย่างรวดเร็วและเข้มข้น ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตามไปด้วย นอกจากนั้น
ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมของวิศวกร ให้มีความพร้อมและช านาญ ทางด้านทักษะวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่
ส าคัญของภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านของประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลและกระบวนการความเหมาะสมใน
เชิงเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการหาพลังงานทดแทน
รูปแบบต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล ซึ่งวิทยาการด้านวิศวกรรมพลังงานนี้มีความสัมพันธ์
และจัดเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล และยังถือได้ว่าเป็นความต้องการเร่งด่วนของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการน าเข้าพลังงานในรูปของเช้ือเพลิงฟอสซิลอันเป็นต้นทุนส าคัญของ
ภาคอุตสาหกรรม 

จากการที่รัฐบาลได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 โดยเน้นหลักสาม
ประการคือ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และได้มียุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ออกมา โดยเฉพาะด้านความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านที่ 3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านที่ 2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้านที่ 3 พัฒนาและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ และด้านที่ 5 
ร่วมลดปัญหาโลกร้อน และปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลยังได้ก าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย          
(S-curve) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
เช้ือเพลิงและเคมีชีวภาพ ท าให้ทางภาควิชา ได้ท าการก าหนดพันธกิจของหลักสูตร ในการสร้างวิศวกร
เครื่องกล ให้มีความสามารถที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอุตสาหกรรมเป้าหมายดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น 

แต่ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบไปทุก ๆ 
ประเทศในโลกนี้ ได้ท าเทคโนโลยีต่าง ๆ และการด ารงชีวิตของมนุษย์ ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิง 
ท าให้หลักสูตรฯ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเนื้อหา ให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีความยืดหยุ่นมากข้ึน และเน้น
การรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ง่ายมากข้ึนกว่าหลักสูตร พ.ศ. 2560 

 ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ 
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 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
หลักสูตรได้ค านึงถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ

ส านึกต่อสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ที่จะน าไปสู่การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ยังเอื้อให้บัณฑิตได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของประเทศและสากล สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม เพื่อสร้างคนไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาข้ึนจากเป้าหมายเพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกล ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่ให้สอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ประกอบกับทางสภาวิศวกร ได้มีการปรับปรุงแนวทางการตรวจรับรองหลักสูตร จากเดิมที่มีการก าหนด
รายวิชาส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลที่ต้องการได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร มาเป็นการก าหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ    
ต่าง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และผลกระทบจาก COVID-19  จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณภาพมีความรู้
ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา โดยได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรใหม้ี
การเรียนการสอน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการและอนุรักษ์
พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสภาวิศวกรที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย ผลิตวิศวกรเครื่องกลที่สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งเสริมวิชาชีพทางวิศวกรเครื่องกล และเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง และบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอื่นได้ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเป็นผู้น าการถ่ายทอด
ความรู้ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังน้ี 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 2 รายวิชา 

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I)  

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II)  

 

13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการและการจัดการ จ านวน 1 รายวิชา 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 (Engineering Drawing)           

 

13.1.4 หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 1 รายวิชา 

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering)      

 

13.1.5 หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดย สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ จ านวน 1 รายวิชา 

620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)        
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13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน จ านวน 3 รายวิชา 
13.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  จ านวน 1 
รายวิชา 

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 

3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics)  

 
13.2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จ านวน 

2 รายวิชา 
615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรบัวิศวกร 

 
3(3-0-6) 

  (Thermofluids for Engineers)  
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์ 1(0-3-0) 

 (Thermofluids Laboratory)  
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 เพื่อสร้างและพัฒนาวิศวกรเครื่องกล ให้เป็นผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
ที่สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและประเทศชาติ โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้น าผสานศาสตร์และศิลป์ 
สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม 
 1.2  ความส าคัญ 
 จากการพัฒนาประเทศทีก่้าวหน้าข้ึนในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ส่งผลให้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อท าให้มปีระสทิธิภาพมากข้ึน มีการใช้ทรัพยากรนอ้ยลงและมีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
น้อยลง ความรูท้างด้านวิศวกรรมเครื่องกล อันประกอบด้วยระบบการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และระบบ
การผลิตรวมถงึการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ อันเกิดจากความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล และการซอ่มบ ารุงเครื่องจักร
ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งความรูเ้หล่าน้ี มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ทางภาควิชาฯ 
ได้เล็งเห็นความส าคัญ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตอบสนองความต้องการเหล่าน้ีได้เป็นอย่างดี 
 ในยุคสมัยปัจจุบัน การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้
เป็นแต้มต่อในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและคู่แข่งจากต่างประเทศ และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ และ
รองรับการเปิดการแข่งขันของคู่แข่งทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมุ่งมั่งที่จะพัฒนาบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล มีความสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางด้านอุสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหางานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ยังเป็นวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเองและต่อ
ประเทศชาติ 
 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรยีนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
         1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร  
 1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องกลตามที่สภาวิศวกร
ก าหนด อย่างมีจรรยาบรรณวิศวกร  

2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อท างานใน
อุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ได้ 

3)  เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการพลังงานและการ
อนุรักษ์พลังงาน  
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 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่า
ของศิลปะและการสร้างสรรค์
ได ้

        

PLO2 อภิปรายความหมายของ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้  

        

PLO3 ระบุความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกจิและทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

        

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และ
สื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบรบิทการ
สื่อสารทีห่ลากหลาย 

         

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ 

        

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและการด าเนิน
ชีวิต 

        

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
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ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม 
และสิง่แวดล้อม 

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างผลงานหรือด าเนิน
โครงการได้ 

        

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่าง
เป็นระบบ เพื่อแก้ไขปญัหา
หรือเพื่อออกแบบนวัตกรรม
ได ้

        

หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO10 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ

ที่ปลอดภัยในการท างานและ
ถูกต้องตามจรรยาบรรณ
วิศวกรจากสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงาน
ทางวิศวกรรมได้ 

        

PLO11 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมได้ 

        

PLO12 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง
วิศวกรรมในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได ้
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ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO13 ประยุกต์ใช้ความรูเ้ฉพาะทาง

วิศวกรรมเครื่องกลตามที่สภา
วิศวกรก าหนด เครื่องมือ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได ้

        

PLO14 ออกแบบช้ินงานทาง
วิศวกรรมโดยไมส่่งผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมได ้

        

PLO15 ผลิตช้ินงานทางวิศวกรรมได้         
PLO16 ออกแบบระบบพลังงานโดย

ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมได ้

        

PLO17 ค านวนผลประหยัดของการ
อนุรักษ์พลังงานได ้

       

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  
 หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ  “Affective Domain”  ตามความเหมาะสม 

Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์  “R” Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”   
Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”   Analyzing   แทนด้วยสัญลักษณ์ “An”   
Evaluating แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”   Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C”  
ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”   
Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”     
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 PLO17 

1. เพือ่ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ตามทีส่ภาวิศวกร
ก าหนด อย่างมี
จรรยาบรรณวิศวกร 

        

2. เพือ่ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อท างานใน
อุตสาหกรรมการผลิต
สมัยใหม่ได ้

        

3. เพือ่ผลิตวิศวกร
เครือ่งกลที่มคีวามรู้
ความสามารถดา้นการ
จัดการพลงังานและ
การอนุรกัษ์พลงังาน 

        

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์    ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรงุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
อว. ก าหนดภายในระยะเวลา 5 ป ี

ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรบัปรุงหลกัสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

ปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 3 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 
องค์กร และสถานประกอบการ 

รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญภายใน
ระยะเวลา 2 ป ี

1. เพิ่มพูนทกัษะ/ความรู้แก่
อาจารย์ เพือ่สง่เสรมิการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสรมิการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผูเ้รียน 

4. จัดกิจกรรมเสรมินอกหลักสูตร
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิม่พูน
ทักษะแก่คณาจารย ์

2. ผลการประเมินประสทิธิภาพ
การจัดการสอนทีเ่น้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพฒันาการ
ของผู้เรียน 

5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอนกิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ 

แผนการพฒันาทกัษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรที่ครอบคลมุผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ทีเ่น้นการสอนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์และสือ่สาร  

1. จ านวนโครงการการพฒันา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ทีมุ่่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

ไม่มี 
 

 2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    

 ภาคการศึกษาต้น      เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนพฤศจิกายน – เมษายน 
        ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนเมษายน – พฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
                2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และ/หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
        2.2.3  มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้   
        2.3.1  ปัญหาด้านความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ  
                2.3.2  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา
ที่มีรูปแบบต่างไปจากเดิม  

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1 ก่อนการเปิดเทอมการศึกษาในเทอมแรก ทางภาควิชา มีการจัดอบรมความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก่อน โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี ่มาช่วยให้ค าแนะน า 

 2.4.2 มีระบบ speexx ให้นักศึกษาฝึกทกัษะด้านภาษาอังกฤษ 
 2.4.3 หลกัสูตรมีการจัดอาจารยท์ี่ปรึกษาวิชาการให้กบันักศึกษาทุกคน เพื่อให้ค าแนะน าในการ

ปรับตัวเพื่อเรียนในระดับอุดมศึกษา รวมถึงมีการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาแรกเข้า 
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2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 ชั้นปีท่ี  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ช้ันปีที่ 1 70 70 70 70 70 
ช้ันปีที่ 2 - 70 70 70 70 
ช้ันปีที่ 3 - - 70 70 70 
ช้ันปีที่ 4 - - - 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 70 70 
 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา 560,000.00  1,120,000.00  1,680,000.00  2,240,000.00  2,240,000.00 

ค่าลงทะเบียน 2,100,000.00  4,200,000.00   6,300,000.00  8,400,000.00    8,400,000.00  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   5,092,776.00  5,398,342.56  5,722,243.11   6,065,577.70  6,429,512.36 

รวมรายรับ   7,752,776.00  10,718,342.56  13,702,243.11  16,705,577.70  17,069,512.36  

        
        2.6.2  งบประมาณรายจา่ย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ก.งบด ำเนินกำร      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  3,731,850.00   3,955,761.00   4,193,106.66   4,444,693.06   4,711,374.64  

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  2,104,841.25   4,209,682.50   6,314,523.75   8,419,365.00   8,419,365.00  

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  560,000.00   1,120,000.00   1,680,000.00   2,240,000.00   2,240,000.00  

รวม (ก)  6,396,691.25   9,285,443.50  12,187,630.41  15,104,058.06  15,370,739.64  

ข.งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์  225,000.00   225,000.00   225,000.00   225,000.00   225,000.00  

ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาหลักสูตร  750,000.00   750,000.00   750,000.00   750,000.00   750,000.00  

ค่าสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

รวม (ข)  975,000.00   975,000.00   975,000.00   975,000.00   975,000.00  

รวม (ก)+ (ข)  7,371,691.25  10,260,443.50  13,162,630.41  16,079,058.06  16,345,739.64  

จ านวนนักศึกษา   70 140 210 280 280 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศกึษา    105,309.88   73,288.88   62,679.19   57,425.21   58,377.64  

ค่าใช้จ่ายสูงสุด 105,309.88 บาท / คน / ปี 
 

2.7  ระบบการศึกษา 

               [   ]     แบบช้ันเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นหลกั 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่หลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อื่น ๆ (ระบุ)  

หมายเหตุ : อาจมีการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลอินเตอร์เน็ตในบางรายวิชา 
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  

 เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลยัศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร (ปกติ) 
                        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  จ านวน   24  หน่วยกิต 
วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

     หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 104  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน   42  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน   50  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

     หมวดวิชาเลือกเสร ี  จ านวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลักสูตร (สหกิจศึกษา) 

                       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ  จ านวน   24  หน่วยกิต 
วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 104  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน   42  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน   59  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
 
      3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1   รหัสวิชา  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต   
SU101 – SU109  วิชาบังคับ  
SU110 – SU199  วิชาเลือก  
กลุ่มวิชาภาษา   
SU201 – SU209  วิชาบังคับ  
SU210 – SU299  วิชาเลือก  
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กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301 – SU309 วิชาบังคับ  
SU310 – SU399  วิชาเลือก  
กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 – SU409  วิชาบังคับ  
SU410 – SU499  วิชาเลือก  

 หมวดวิชาเฉพาะ 
ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุม่ละสามหลัก 

 เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานทีร่ับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ  ดังนี้ 
 

                         600 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
614 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ 

การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม                                          
   615 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

618 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

620   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 

หลักแรกของเลขสามหลกัหลัง หมายถึง ระดบัช้ันปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
1    = ระดับการศึกษาปรญิญาบัณฑิต  ช้ันปีที่  1 
2    = ระดับการศึกษาปรญิญาบัณฑิต  ช้ันปีที่  1 และ 2 
3    = ระดับการศึกษาปรญิญาบัณฑิต  ช้ันปีที่  3  
4,5  = ระดบัการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปีที่  4 

 

                   เลขตัวที่สอง  หมายถึง กลุ่มของรายวิชา อันได้แก่ 
0  =   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมและคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
1  =   กลุ่มวิชากลศาสตร์ ระบบพลศาสตร์ เครื่องจักรกล และการออกแบบเชิงกล 
2  =   กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์ ของไหล พลงังาน 
3  =   กลุ่มวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส ์ไฟฟ้า และการควบคุมอัตโนมัต ิ
4  =   กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต 
5  =   กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
6  =   กลุม่วิชาอื่น ๆ 
7  =   กลุ่มวิชาสัมมนาและงานโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
 

หลักสุดท้ายของเลขสามหลักหลัง  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา    
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3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

(บ)  ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป)  และช่ัวโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหาร
ด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเลบ็บอกโดย 

  เลขตัวที่สองบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่สามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสปัดาห์ 
  เลขตัวที่สีบ่อกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1) วิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU101 ศิลปะศิลปากร   3(3-0-6) 

 (Silpakorn Arts)  
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Creative Silpakorn)  
 

กลุ่มวิชาภาษา   
SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

 (English in the Digital Era)  
SU202* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

 (English for International Communication)  
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Creative Communication Skills)  
 
กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม  

SU301 พลเมืองตื่นรู ้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen)  

 
กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 

SU401 ความเป็นผูป้ระกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design)  

 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป 
และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B2 
ขึ้นไป หรือมีผล การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) และได้รับหน่วย
กิตสะสมโดยไม่น ามาค านวณค่าผลการเรียนเฉลี่ย 



   21 

2) วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 

SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity)  

SU111 บ้าน 3(3-0-6) 
 (Home)  

SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness)  

SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6) 
 (Asking Questions and Methods)  

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology)  

SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Food for Health)  

SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6) 
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  

SU117 ศิลปะกบัวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)  

SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia)  

SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  

SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies)  

SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN)  

SU122 สมาธิเชิงประยกุต ์ 3(3-0-6) 
 (Applied Meditation)  

SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society)  

SU124 เหตุการณ์โลกปจัจบุัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs)  
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SU125 มนุษย์กับการคิด 3(3-0-6) 
 (Man and Thinking)  

SU126 ศิลปะและสือ่ร่วมสมัยประยกุต์เพื่อชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community)  

SU127 กระบวนการเรียนรูร้ะบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century)  

SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts)  

SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills)  

SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development)  

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management)  

SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหสัวรรษที่ 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  

SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรอืน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management)  

SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 และการสื่อสาร  
 (Computer, Information Technology and   
 Communication Literacy)  

SU135   ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Art of Living)  

SU136 เทคโนโลยีเครือ่งมอืเครือ่งใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Technology of Appliances in Daily Life)  

SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 (Communication Technology and Human)  

SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life)  

SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development)  
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SU140 เทคโนโลยีพลงังานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology)  

SU141   การแก้ปญัหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving)  

SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music)  

SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6) 
 (Aesthetics of Listening)  

SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life)  

SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture)  

SU146 โครงการพระราชด าร ิ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects)  

SU147 ภาพและเสียงดิจทิัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound)  

SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society)  

SU149 การดูแลสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Health Care)  

SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Film Appreciation)  

SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 
 (Understanding  Ancient World Civilization)  

SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Thai Wisdom and Creativity)  

SU153 สุนทรียศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Basic Aesthetics)  

SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Design and Creation in Oriental Arts)  

SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Understanding Bangkok through Its Art)  
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SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture)  

SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Culture in Everyday Life)  

SU158 การออกก าลงักายเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Exercise for the Quality of Life)  

   
กลุ่มวิชาภาษา   

SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  

SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN)  

SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การสื่อสารด้านวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (French for Cultural Communication)  

SU213 ภาษาไทยเพื่อการพฒันาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development)  

SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers)  

SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays)  

SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ 3(3-0-6) 
 (English Reading for Criticism)  

SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English)  

SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 (English for Science and Technology)  
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กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 
SU310 การอนุรกัษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 

 (Creation and Innovation in the 21st Century)  
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6) 

 (Gender and Sexuality)  
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 

 (Nature Appreciation)  
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 

 (Bird Conservation)  
SU315 การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 

 (Natural Environmental and Art Work Conservation)  
SU316 โลกของจลุินทรีย ์ 3(3-0-6) 

 (Microbial World)  
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 

 (White Internet)  
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 

 (Environment, Pollution and Energy)  
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

 (Science and Technology for Sustainable Development)  
SU320 โลกแหง่นวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (World of Innovations)  
SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 (Materials and Environmental Impacts)  
SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 

 (Pet Care)  
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 

 (Public Mind)  
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Clean Technology in Industries)     
SU325 ภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 

 (World Regions)  
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กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหต ุ 3(3-0-6) 

 (Records and Archives Management)  
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกจิ 3(3-0-6) 

 (Mushroom Farming and Business Extension)  
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอสีปอร์ต 3(3-0-6) 

 (E-Sport Technology, Techniques and Industry)  
SU413 มหัศจรรยผ์ลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

 (Amazing Biotechnology Products)  
SU414 ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรบัผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 

 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs)  
SU416 ธุรกิจดิจทิัล 3(3-0-6) 

 (Digital Business)  
 
หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
(1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ปกติและสหกิจศึกษา) จ านวน 42 หน่วยกิต  

ประกอบด้วย 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

 (Engineering Drawing)           
615 101 พื้นฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4) 

 (Engineering Fundamentals I)        
615 102 พื้นฐานวิศวกรรม 2 3(2-3-4) 

 (Engineering Fundamentals II)  
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics)        
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics II)  
615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) 

 (Mechanics of Solid I)  
615 121 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

 (Mechanical Engineering Thermodynamics)   
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615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics I)    

615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์  3(2-3-4) 
 (Electrical and Electronic Engineering)  

615 243 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล  3(2-3-4) 
 (Manufacturing Processes for Mechanical Engineers)    

615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์ 3(3-0-6) 
 (Technical English for Applied Science)  

615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภัยส าหรบัวิศวกร  3(3-0-6) 
 (Project Management and Safety for Engineers)  

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering)      

620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)          

 
(2) กลุ่มวิชาบังคับ (ปกติ) จ านวน 50 หน่วยกิต ประกอบด้วย                 

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I)  

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II)  

615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery)   

615 212   การสั่นสะเทือนทางกล  3(3-0-6) 
 (Mechanical Vibration)    

615 222 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6) 
 (Heat Transfer)    

615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน  3(2-3-4) 
 (Measurement for Production Engineering and Energy   
 Management)   

615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  1(1-0-2) 
 (Mechanical Engineering Drawing)   

615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory I)   
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615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory II)  

615 251      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัวิศวกรรมเครือ่งกล    3(3-0-6) 
 (Computer Programming for Mechanical Engineering)  

615 311     การออกแบบเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
 (Machine Design)  

615 321 เครื่องยนตส์ันดาปภายในและกังหันก๊าซ 3(3-0-6) 
 (Internal  Combustion Engines and Gas Turbine)       

615 322     วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering)   

615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
 (Refrigeration)  

615 324 การปรับอากาศ  3(3-0-6) 
 (Air Conditioning)   

615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 
 (Design of Thermal Systems and Energy Management)  

615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0) 
 (Industrial Robot in Manufacturing Processes)  

615 332     การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 
 (Automatic Control in Mechanical Engineering)   

615 341     คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  1(0-3-0) 
 (Computer Aided Manufacturing)  

615 342   คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม  1(0-3-0) 
 (Computer Aided Engineering)  

615 371 เตรียมฝึกงาน                                                                          1*(0-3-0) 
 (Preparation for Practical Training)  

615 373 การฝกึงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง) 
 (Practical Training)  

615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรบัวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Communicative English for Applied Science)  

615 471     โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1*(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Project I)   

615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0–9–0) 
 (Mechanical Engineering Project II)  

 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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(3) กลุ่มวิชาบังคับ (สหกิจศึกษา) จ านวน 59 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 

 (Creativity in World of Technology and Engineering I)  
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 

 (Creativity in World of Technology and Engineering II)  
615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

 (Mechanics of Machinery)   
615 212   การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

 (Mechanical Vibration)    
615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 

 (Heat Transfer)    
615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน  3(2-3-4) 

 (Measurement for Production Engineering and Energy  
 Management)  

615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล   1(1-0-2) 
 (Mechanical Engineering Drawing)   

615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory I)   

615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2  1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory II)   

615 251      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัวิศวกรรมเครือ่งกล                          3(3-0-6) 
 (Computer Programming for Mechanical Engineering)  

615 311     การออกแบบเครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
 (Machine Design)  

615 321 เครื่องยนตส์ันดาปภายในและกังหันก๊าซ  3(3-0-6) 
 (Internal Combustion Engines and Gas Turbine)       

615 322     วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering)   

615 323 การท าความเย็น  3(3-0-6) 
 (Refrigeration)   

615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 
 (Air Conditioning)   
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615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 
 (Design of Thermal Systems and Energy Management)  

615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0) 
 (Industrial Robot in Manufacturing Processes)  

615 332     การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Automatic Control in Mechanical Engineering)   

615 341     คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  1(0-3-0) 
 (Computer Aided Manufacturing)   

615 342   คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม  1(0-3-0) 
 (Computer Aided Engineering)   

615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรบัวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Communicative English for Applied Science)  

615 372 เตรียมสหกิจศึกษา  1*(0-3-0) 
 (Preparation for Cooperative Education)   

615 373 การฝกึงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง) 
 (Practical Training)  

615 473 สหกจิศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง) 
 (Cooperative Education)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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(4) กลุ่มวิชาเลือก 
                              (ปกติ) จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  (สหกิจศึกษา) จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลอืกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนทส์ าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 (Finite Element Methods for Engineers)   

615 502 สถิติส าหรับการวิเคราะหท์างวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 (Statistics for Engineering Analysis)  

615 511     กลศาสตร์ของแข็ง 2 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Solid II)   

615 521     กลศาสตร์ของไหล 2 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics II)  

615 522 วิศวกรรมไอน้ า 3(3-0-6) 
 (Steam Engineering)   

615 523 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลงังาน  3(3-0-6) 
 (Application Software in Energy Engineering)   

615 524     วิศวกรรมท่อความร้อน  3(3-0-6) 
 (Heat Pipe Engineering)   

615 525    วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย ์  3(3-0-6) 
 (Solar Energy Engineering)  

615 526    ระบบก าลงัของไหล  3(3-0-6) 
 (Fluid Power Systems)  

615 527   แหล่งพลงังานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Resources)  

615 528   การออกแบบอาคารประหยัดพลงังาน   3(3-0-6) 
 (Passive Building Design)   

615 531 ไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Microcontroller for Mechanical Engineers)   

615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนกิสเ์บื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Mechatronics Engineering)   

615 533 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลกิส ์  3(3-0-6) 
 (Pneumatic and Hydraulic Systems)  

615 534 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์   3(3-0-6) 
 (Application Software in Mechatronics Engineering)   
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615 561 การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ 3(3-0-6) 
 (Combustion and Emission Control)  

615 562    การดูดความช้ืนส าหรับอาคาร  3(3-0-6) 
 (Dehumidification for Buildings)   

615 563 เช้ือเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ 3(3-0-6) 
 (Biomass Fuel and Its Conversion)   

615 564 เทคโนโลยียานยนต ์  3(3-0-6) 
 (Automotive Technology)  

615 565 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering I)   

615 566 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 2  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering II)   

615 567 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 3 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering III)   

615 568 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 4 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering IV)   

615 571 สัมมนา  3(3-0-6) 
 (Seminar)  

 
หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

วิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ถ้านักศึกษาเลือก
ศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต้องน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชา
บังคับและกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชา

หนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้        
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 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผนการศึกษา (ปกติ) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล 3(2-2-5) 

615 101 พื้นฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4) 
615 102 พื้นฐานวิศวกรรม 2 3(2-3-4) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
615 121 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 18 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
620 101 วัสดวิุศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-3-4) 
615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1(1-0-2) 
615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
615 251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัวิศวกรรมเครือ่งกล 3(3-0-6) 
615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU401 ความเป็นผูป้ระกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)  
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
615 212 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน 3(2-3-4) 
615 243 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(2-3-4) 
615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) 
615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภัยส าหรบัวิศวกร 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 20 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU301 พลเมืองตื่นรู ้ 3(3-0-6) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

615 311 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
615 321 เครื่องยนตส์ันดาปภายในและกังหันก๊าซ 3(3-0-6) 
615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 1(0-3-0) 

รวมจ านวน 19 
 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 
615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0) 
615 332 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 
615 371 เตรียมฝึกงาน 1*(0-3-0) 

รวมจ านวน 17 
 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
615 373 การฝกึงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง) 

รวมจ านวน - 
 

 
 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1*(0-3-0) 

…................ วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 12 
รวมจ านวน 12 

 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0-9-0) 
615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรบัวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

…................ วิชาเลือกเสร ี 6 

รวมจ านวน 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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3.1.4.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล 3(2-2-5) 

615 101 พื้นฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4) 
615 102 พื้นฐานวิศวกรรม 2 3(2-3-4) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
615 121 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 18 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
620 101 วัสดวิุศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-3-4) 
615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1(1-0-2) 
615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
615 251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัวิศวกรรมเครือ่งกล 3(3-0-6) 
615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU401 ความเป็นผูป้ระกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)  
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
615 212 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน 3(2-3-4) 
615 243 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(2-3-4) 
615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) 
615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภัยส าหรบัวิศวกร 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 20 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU301 พลเมืองตื่นรู ้ 3(3-0-6) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

615 311 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
615 321 เครื่องยนตส์ันดาปภายในและกังหันก๊าซ 3(3-0-6) 
615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 1(0-3-0) 

รวมจ านวน 19 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 
615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0) 
615 332 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 
615 372 เตรียมสหกิจศึกษา 1*(0-3-0) 

รวมจ านวน 17 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

615 373 การฝกึงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง) 

รวมจ านวน - 

 
 
 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
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ปทีี่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

615 473 สหกจิศึกษา 12(ไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง) 
รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรบัวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
…................ วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 
…................ วิชาเลือกเสร ี 6 

รวมจ านวน 12 
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    3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
         หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts)  
 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ 

ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ และความเช่ือมโยงทางสุนทรียศาสตร์ 

 Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts, 
performing arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and 
foreign countries and aesthetic connections. 

 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Creative Silpakorn)  
 การบูรณาการการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรม

สร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการ
เรียนรู้และการท างานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา  การ
ปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา  โครงการสร้างสรรค์ใน
ประเด็นที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง 

 Integration of project-based learning focusing on creative activities;  
development of the skills of leadership, teamwork, communication, creative 
learning and working, students’ community and social responsibilities; instilling 
Silpakorn University identity and culture; creative projects on issues of interest under 
the advisors’ supervision to enhance recognition or encourage changes. 
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SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Man and Creativity)  
 วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม

และรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณ
สมัยมาถึงปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิต
ของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย   ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 Evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation, the 
foundations of human civilization, from the past to the present; contributing factors, 
processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on mankind in each 
period; analysis from the perspective of history and relevant disciplines. 

 
SU111 บ้าน 3(3-0-6) 

 (Home)  
 แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของค าว่าบ้าน ความเป็น

พื้นที่ เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว โลกาภิ
วัตน์ ความเป็นชาติ คนไร้บ้าน การเนรเทศ และการน าเสนอความเป็นชาติ 

 Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of the 
word ‘home’; space, technology and home design; gender and home; home in 
context of tourism; globalization; nationality; homeless people; deportation; 
presentation of nationality. 

 
SU112 ความสุข 3(3-0-6) 

 (Happiness)  
 ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข  

กลยุทธ์เพิ่มความสุขด้วยการคิดบวก การออกก าลังกาย อาหาร และการฝึกสติ 
 Meaning, science and psychology of happiness; management of happiness; 

habits of happiness; strategies to boost happiness by positive thinking, exercise, diet, 
mindfulness practice. 
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SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6) 

 (Asking Questions and Methods)  
 การตั้งค าถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การตั้งค าถามเพื่อสร้างและ

แสวงหาความรู้ วิธีการตั้งค าถาม การตั้งค าถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์  
 Asking questions in various forms according to science and subjects; asking 

to create and in search of knowledge; methods of asking questions; asking questions 
by integrating science and arts. 

  
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 

 (Disruptive Technology)  
 ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่

ขับเคลื่อน สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  ระบบ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและโครงข่ายบัญชี
ธุรกรรมออนไลน์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 Overview of the dynamic process of technological innovation; importance 
of technology-driven value creation and economic growth; data science; artificial 
Intelligence; cloud processing system; Internet of Things; Fintech business and block 
chain; other related technologies. 

 
SU115 อาหารเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 (Food for Health)  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะ

ของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ 
ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์  
ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

 Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food; 
food hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and health; 
nutritional problems; diseases from nutrition, contamination of food preservatives 
and packaging; food safety and consumer protection. 
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SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
 เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย              

การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญ 

 Contents, genres and movements of modern and contemporary art in 
Thailand; transitions from Thai traditional art; influences of modern Western art; art 
works and creative concepts of key artists. 

 
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 

 (Art and Visual Culture)  
 ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจาก

ปัจจัยของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
 Visual cultural products in art, design and architecture influenced by 

philosophical, political, social, economic, scientific and technological factors of a 
global society. 

 
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 

 (Architecture and Art in South East Asia)  
 การตั้งถ่ินฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ คติ

ความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดก
ทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

 Development of settlements in relation to geography and ecology; 
development of history, belief, religion and culture; vernacular architecture; 
development of architecture and its related arts and architectural heritage; 
contemporary architecture unique to South East Asia. 
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SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
 วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญในวรรณกรรม 

คุณค่าของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes in 

literature; literary values; benefits of literature to quality of life improvement. 
 

SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies)  
 ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเช่ือ 

ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 
มีทัศนศึกษานอกสถานที่  

 Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, 
religions and beliefs, customs, music, performing arts and costumes. 

Fieldwork required. 
 

SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN)  
 ความรู้พื้นฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน 

เริ่มตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 
 Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in 

Thailand and the ASEAN countries. 
  

SU122 สมาธิเชิงประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Applied Meditation)  
 การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
มีทัศนศึกษานอกสถานที่  

 Learning theory and meditation practice through self-development 
activities in terms of morality, ethics and creativity. 

Fieldwork required. 
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SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Ways of Life in Multicultural Society)  
 ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและ

การด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน
และการอยู่ร่วมกัน 

 Comprehension and assimilation of cultures and tradition through relevant 
activities; lifestyles, occupations and ways of life of people in multicultural society 
for peaceful co-existence. 

 
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 (Contemporary World Affairs)  
 การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เช่ือมโยงเหตุการณ์เหล่าน้ันกับผลกระทบต่อสังคม
โลก 

 Analysis of historical, political and socio-economic root and natural 
phenomena of significant contemporary world affairs and their effects on the global 
community. 

  
SU125 มนุษย์กับการคิด 3(3-0-6) 

 (Man and Thinking)  
 ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแบบ
สร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม 

 Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and 
synthetical thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization; 
creative thinking;  innovative thinking. 
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SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมยัประยุกต์เพ่ือชุมชน 3(3-0-6) 

 (Contemporary Applied Arts and Media for Community)  
 การศึกษาพื้นที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัย

ประยุกต์ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่ผู้เรียน
ในการสร้างสรรค์ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 Area-based study; development and process of contemporary applied arts 
and media in the Eastern and Western world for community development as a 
model for students to apply to their own project and as a tool for knowledge 
seeking. 

 
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century)  
 ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน ในแต่ละ

วัฒนธรรม  ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from 
culture to culture; understanding of symbolism in the 21st century through various 
contemporary media; lifelong learning in changing situations. 

 
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 

 (Interpretation of Arts)  
 ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ใน

ความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทางจริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts; 
awareness of the multicultural differences; analysis of contemporary issues; ethical 
consciousness; social and personal responsibility. 
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SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 

 (Information and Media Literacy Skills)  
 ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น และการ

คัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง  ๆ วิเคราะห์
กระบวนการผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับ
ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 

 Importance of information literacy; types of information; tools in searching  
information; selecting information sources and citation formats; analysis of the 
information production process; freedom of information; relationship between 
information and issues relating to politics, economy, society and culture in a 
borderless society. 

  
SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 

 (Thinking Development)  
 ความหมาย ความส าคัญของการคิค  การคิดกับการท างานของสมอง การคิด ทักษะการ

คิด ทักษะการคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 
มีกิจกรรมนอกสถานที่ 

 Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; thinking, 
thinking skills, important thinking skills in the 21st century; ways to develop thinking 
for life and social development. 

Fieldwork required. 
   

SU131 การจัดการสารสนเทศเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management)  
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล 

การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การท ารายงานและการน าเสนอ 
กรณีศึกษา 

 Basic concepts of information management; data collection, preparation, 
analysis and presentation; data visualization; report and presentation; case studies. 
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SU132 โลกและดาราศาสตรใ์นสหัสวรรษท่ี 3 3(3-0-6) 

 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์ทาง
ดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ปรากฏการณ์และ
เหตุการณ์ในสหัสวรรษที่ 3 

 Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth; meteorological 
forecasting; climate change and its impact; astrological phenomena; astronomical 
observations; the solar system and star; application of this knowledge in everyday 
life; phenomena and events in the third millennium. 

 
SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 

 (Household Environmental Management)  
 การใช้แสงธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์น้ า

ใช้ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การ
จัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือน 

 Natural lighting for household energy conservation; water conservation 
garden; indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste separation; 
solid waste composting; household hazardous waste management. 

 
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Computer, Information Technology and Communication 
Literacy) 

 

 บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษา ความมั่นคง 
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

 Roles and significance of computers, information technology and 
communication in modern days; future trends; fundamental knowledge; creative 
applications; maintenance of securities, laws and ethics related to computer and 
information. 
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SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 

 (Art of Living)  
 การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม  บทบาทและความ

รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้าง
ความสุขให้กับชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมในการท างานและการ
ด ารงชีวิต 

 Life discipline; personality development and social etiquette; roles in and 
responsibilities for family and society; analytical thinking; communication and 
expression; creation of happiness in life; inspiration for career success; ethics for 
working and living. 

 
SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 (Technology of Appliances in Daily Life)  
 ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พื้นฐานของ

เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working 

function and basic equipment of everyday appliances. 
    

SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Communication Technology and Human)  
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคต อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและความ
ปลอดภัย 

 Evolution of communication technology; current and future trends of 
communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday life; 
threats and security. 
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SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 (Electricity and Everyday Life)  
 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ  

การส่งจ่ายและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมิน
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารส านักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

 Process of generating electricity from sources of energy: water, sunlight, 
wind, oil and natural gas; electricity transmission and distribution; calculation of 
electricity usage cost and charges; selection of electrical appliances; electrical 
safety assessment; saving and reducing electricity usage at homes, offices and 
factories; sustainable electricity production and usage. 

 
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 

 (Leadership Development)  
 ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนา

ภาวะผู้น า ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษย
สัมพันธ์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการควบคุม และการ
จัดการความเครียด 

 Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership 
development; cultural diversity of leaders; team building; motivation building; 
interpersonal relations; problem solving; decision making; conflict management; 
communication and controls; stress management. 

 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 (Renewable Energy Technology)  
 ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่ง
พลังงานทดแทนการเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

 Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal and 
electrical energy; solar, wind, hydro and biomass energy; case studies of renewable 
energy resources; selection and management of renewable energy. 
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SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Creative Problem Solving)  
 ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ข้ันตอน การ

แก้ไขปัญหา  ข้ันตอนวิธีการคิดเพื่อการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยข้ันตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤต
และแนวคิด ความน่าเช่ือถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจที่มาของข้อมูล 
หลักฐาน ข้อเท็จจริงความมีเหตุผลและความน่าเช่ือถือ 

 Problems; factors and causes of problems; understanding problems; types 
of problems; problem solving steps; algorithms; thinking for decision making; 
problem solving with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; 
sources of information; understanding the sources of information, evidence and 
facts; validity and reliability. 

 
SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 

 (ASEAN Music)  
 ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรมหลัก

ของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์
ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

 Music in the ASEAN community; history and development of mainstream 
ASEAN music culture; music theories; musical instruments; ensembles; major songs 
and key ASEAN composers and musicians; the relationship between ASEAN music 
and other art forms; the present situation of ASEAN music. 

 
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6) 

 (Aesthetics of Listening)  
 การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพื่อ การ

พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 
 Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening for 

the development of music learning and music criticism. 
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SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 (Meditation in Daily Life)  
 การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ 

ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการความเครียด 
ความส าคัญของคุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation; 
benefits of meditation in daily life, study and work; meditation and stress 
management; importance of morality in meditation practice and daily life. 

 

SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture)  
 ลักษณะพื้นฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณา

จากพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย 
รวมทั้งเงื่อนไขและปัญหาต่าง ๆ  ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโน้มและ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 

 Fundamental characteristics of Thai economic, social and political structures 
from the consideration of socio-cultural development, change and adaptation processes 
of Thai society and conditions and problems that affect current population’s way of life; 
multiculturalism; trends and directions of change in Thai society in the future. 

  

SU146 โครงการพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects)  
 ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการ

พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า อาชีพ และ
วิศวกรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Philosophy, meaning and importance of the King’s philosophy; background to 

royal initiative projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; royal initiative projects 
related to soil, forest, occupation and engineering; principles of the sufficiency economy 
philosophy; New Theory; application guidelines for the development of self, 
communities, society and the nation. 

Field trips required. 
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SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Imaging and Sound)  
 โครงสร้าง หลักการเบื้องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล 

วิธีการสร้าง ภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 
 Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound; 

synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable works. 
 

SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society)  
 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดก

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเช่ือ การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย 

 Development and changes of Thai society; historical background, cultural 
heritage, wisdom and values in languages, literatures, arts, religious and beliefs, 
politics, the economy and society, as well as other effects on Thai society. 

 
SU149 การดูแลสุขภาพ 3(3-0-6) 

 (Health Care)  
 แนวทางการดูแลตนเองส าหรับโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น หลักการใช้ยาพื้นฐาน 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา และโทษจากยาเสพติด 
 Guidelines for self- care on common diseases and illnesses, general 

principles on basic medication uses, dietary supplements, danger on drug uses and 
misuses, and drug addiction. 
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SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ 3(3-0-6) 

 (Film Appreciation)  
 องค์ประกอบพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของภาพยนตร์ที่คัดสรรทั้งในด้านโครงสร้าง ความ

เป็นมาประเภท และสไตล์การน าเสนอ เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะ
ผู้ชม 

 Basic elements of selected films:  structure, history, genre, and styles of 
presentation; development of audiences’  knowledge and understanding of the 
films. 

 
SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 

 (Understanding  Ancient World Civilization)  
 ความหมายของค าว่าอารยธรรม ประวัติและความเป็นมาของอารยธรรมโบราณที่ส าคัญ 

ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละอารยธรรมที่ยังมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 
 The meaning of civilization; the history and origin of important ancient 

civilizations; the similarities and differences among these ancient civilizations which 
still have an impact on today’s society. 

 
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Thai Wisdom and Creativity)  
 ความฉลาด ความรู้ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ด้านการสร้างสรรค์รวมถึงการประยุกต์ดัดแปลง 

ในสังคมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 Intelligence, knowledge, cultural landscape in field of creativity, application, 

modification in Thai society from prehistorical period to present. 
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SU153 สุนทรียศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

 (Basic Aesthetics)  
 ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความงาม ประวัติแนวคิดและ

ทัศนะทางด้านความงามของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานความคิดและความเข้าใจใน
ด้านความงาม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณค่า
ความงามทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และในชีวิตประจ าวัน 

 Scope and meaning of aesthetics, theory of beauty, history of concept and 
beauty attitude in each era; thinking foundation and understanding of beauty 
benefitting development of taste and evaluation of beauty from aesthetics and 
daily life. 

 
SU154 การออกแบบและสรา้งสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 

 (Design and Creation in Oriental Arts)  
 กระบวนการและบริบทของการสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก ในช่วงเวลาและพื้นที่ต่าง 

ๆ การผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านรูปแบบและลักษณะเฉพาะ
เพื่อเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ 

 Process and context of Eastern creativity in different time and space; 
integration of concept and methods engendering development of form and identity 
for creation guideline and application to sciences. 

 
SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ 3(3-0-6) 

 (Understanding Bangkok through Its Art)  
 งานศิลปกรรมในกรุงเทพกับพัฒนาการของเมืองตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
 The art of Bangkok and the development of the city since the past until the 

present days. 
 

SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture)  
 งานศิลปกรรมกับพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทยต้ังแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
 Art and the development of Thai society and culture from the past to the 

present days. 
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SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 (Culture in Everyday Life)  
 ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและแนวคิดทางวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมในชีวิตประจ าวันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมสมัย 
 Cultural meanings, relevance, characteristics and concepts, including 

cultural diversity in everyday life in relation to the transformations of contemporary 
societies. 

 
SU158 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 (Exercise for the Quality of Life)  
 ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการออกก าลังกาย หลักการและ

ทฤษฎีการออกก าลังกาย ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต  ความส าคัญของการออก
ก าลังกายกับคุณภาพชีวิต การเลือกรูปแบบการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Basics, meaning, types, and patterns of exercise; principles and theories of 
exercise; meaning and importance of quality of life; the importance of exercise 
together with quality of life; selecting exercise patterns to improve the quality of 
life. 

 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

 (English in the Digital Era)  
 เงื่อนไข: นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ข้ึนไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ข้ึนไป ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 

 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล  

 Developing English listening, speaking, reading and writing skills for everyday 
communication; using English as a tool for self-directed learning in the digital era. 
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SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ   3(2-2-5) 

 (English for International Communication)  
 วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  
 เงื่อนไข:นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ข้ึนไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ข้ึนไป ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตาม
วัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน
หลากหลาย   

 Developing English skills; improving knowledge of English; using English for 
different purposes; using English as a tool for communication in international and 
culturally and linguistically diverse contexts. 

   
SU203 ทักษะการสื่อสารอยา่งสรา้งสรรค์  3(3-0-6) 

 (Creative Communication Skills)  
 หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันดิจิทัล 

 Principles of communication; verbal and non-verbal communication; creative 
and effective communication skills in various fields; cross-cultural communication; 
social media communication; digital literacy. 

 
SU210 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 

 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้น

ข้อมูลจากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ  วิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของ
แหล่งข้อมูล 

 Thai language skills for communication; study resources; online information 
and database search techniques; evaluating the credibility of data sources. 

 
 
 



   59 

 
SU211 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Language and Languages in ASEAN)  
 ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษาสัตว์  

ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้
ภาษา การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

 General characteristics of language; origins of language; differences between 
human and animal languages; language and scripts; structure of language; uses of 
language in social contexts; language change; relationship among language, society, 
culture and ideology; language acquisition; language learning and teaching; general 
characteristics of ASEAN languages and cultures. 

   
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารด้านวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (French for Cultural Communication)  
 ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ ส านวน

และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง 
 Basic French communication skills on art and culture; practice of using proper 

and correct vocabulary and sentence structures. 
 

SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development)  
 การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอความคิด การ

พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
 Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; presentation 

of ideas; development of sustainable life skills in the information society. 
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SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 

 (Chinese for Careers)  
 หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพื้นฐาน การฝึกการฟงั การพูด การอ่าน และ การเขียน 

จากค าศัพท์ทีเ่กี่ยวข้องกบัอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรปูประโยคง่าย ๆ  
 Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking, reading 

and writing with vocabulary about occupations; studying of at least 300 Chinese 
alphabets; language structures and simple forms of sentences. 

  
SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน 3(3-0-6) 

 (Folktales and Folk Plays)  
 ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพื้นบ้าน การละเล่นและการแสดงพื้นบ้าน ปริศนา ค าทาย 

สุภาษิตค าพังเพย และความเช่ือท้องถ่ิน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและการละเล่นกับ
สังคมและวัฒนธรรม 

 Types, characteristics and methods of studying folk tales, folk plays and folk 
performances, riddles, proverbs and local beliefs; analysis of relationships between folk 
tales and folk plays and society and culture. 

 
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจารณ์ 3(3-0-6) 

 (English Reading for Criticism)  
 การพัฒนาทักษะการอ่านและตีความ การอภิปรายถึงความหมายและคุณค่าของตัวบท

บันเทิงคดีทั้งที่แต่งเป็นภาษาอังกฤษและที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และการวิจารณ์
เบื้องต้น 

 Developing reading comprehension and interpretation skills; discussing 
meaning and value of selected fictional texts originally written in English and 
translated into English; basic practical criticism. 
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SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 (Creative Pitching and Presentation in English)  
 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการน าเสนอ        

เชิงสร้างสรรค์ ทักษะการพูดและเทคนิคการน าเสนอผ่านวจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะการ
น าเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ในที่ชุมชน การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
สื่อสารและการน าเสนอในบริบททางวิชาชีพอันหลากหลาย 

 Developing English speaking skills through analytical thinking for creative 
pitching and presentation; verbal and non-verbal communication and presentation 
techniques; English presentation skills for creative pitching in public; practice in using 
English as a tool for communication and presentation in diverse professional 
contexts. 

 
SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 (English for Science and Technology)  
 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท า

ความเข้าใจประเด็นปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มพูนศัพท์เทคนิค การ
เสริมสร้างทักษะการน าเสนอและทักษะการเขียนในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Developing essential English language skills in the field of science and 
technology; understanding current issues in science and technology; expanding 
technical vocabulary; enhancing presentation and writing skills in science and 
technology contexts. 

 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 

 (Active Citizen)  
 ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคม

ออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิต
สาธารณะ 

 Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and online 
society; social responsibility; anti-corruption; community engagement; public spirit. 
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SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการ วัฒนธรรม ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ ได้  มรดกทาง
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพื้นที่ประวัติศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย การท่องเที่ยว
วัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 

 Meaning, concept and theory of conservation and cultural management;  
cultural diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural heritages; 
vernacular architectures and communities; archeological and historic site; museums 
and galleries; guidelines for cultural heritage management in contemporary context; 
cultural tourism and interpretation. 

 
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 (Creation and Innovation in the 21st Century)  
 ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธ์ิและแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน

ศตวรรษที่ 21 การสร้างช้ินงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่การเป็นพลเมืองตื่น
รู้ 

 History, origin, process, achievement and trend of creative and innovative 
projects in the 21st Century for creating a project with social responsibility,  leading 
to being an active citizen. 

 

SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6) 
 (Gender and Sexuality)  
 แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม 

ประกอบสร้างและก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก แนวคิด
เรื่องสิทธิในร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องสิทธิ และสถานการณ์เพศ
สภาพ เพศวิถีในปัจจุบัน 

 Concepts of sex, gender, sexuality; socio-political and cultural contexts 
defining, constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and queer; 
concepts of bodily rights and other related social movements to claim the rights; 
current situations of gender and sexuality. 
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SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 

 (Nature Appreciation)  
 ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต  คุณค่าและความงาม

ของธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty of 

nature; establishing consciousness of conservation and social responsibility. 
 

SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation)  
 การดูนก การจ าแนกชนิด ถ่ินที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและการสืบพันธ์ุ  

พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 
 Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and 

reproduction; nesting behavior; migration and conservation. 
 

SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาตแิละศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation)  
 ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบ

ของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักการพื้นฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม การ
ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก 

 Basic knowledge of environment and natural resources; environmental 
problems; impact of physical, chemical and biological threats on art works; 
ecosystem services and eco-tourism; basic principle of natural and cultural 
environmental conservation; application of scientific knowledge to conservation of 
natural environment and art works; world heritage. 
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SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 

 (Microbial World)  
 ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ

การแพทย์ต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม 

 Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical 
microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for consumer 
and environmental safety. 

 
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 

 (White Internet)  
 บริการต่าง ๆ  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม แบบ

ต่าง ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม ประเด็น
ความเป็นส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่สามารถใช้งาน
เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย 

 Internet services and electronic transactions; threats from internet and social 
network usage; threat preventions; privacy issues of Internet services; impacts of 
threats; laws related to information technology and communication; online 
etiquette; tools for improving security. 

 
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 

 (Environment, Pollution and Energy)  
 ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบ

ต่อภาวะภูมิอากาศของโลก 
 Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy 

and its impact on global climate. 
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SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

 (Science and Technology for Sustainable Development)  
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อแสดงผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

 Science and technology for creative and sustainable development of the 
country with regards to society, economy, education, public health and 
environment; learning science and technology from community learning centers; 
public communication and creation of media to demonstrate the impact of science 
and technology on the community. 

 
SU320 โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (World of Innovations)  
 ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนา 

การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอ่
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

 Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and in the 
future; development, application and management; roles and effects of 
technological and innovative development on life, economy and society. 

   
SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 (Materials and Environmental Impacts)  
 การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพื้นฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน 

การจัดการขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ 
 General material classifications; basic properties of materials; materials in daily 

life products; material waste management; material recycling methods. 
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SU322 การดูแลสัตว์เลีย้ง 3(3-0-6) 

 (Pet Care)  
 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนส าหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มีประสิทธิภาพ

และเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงติดต่อสู่คน และ
การป้องกันโรค แผนการขยายพันธ์ุสัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง 

 General aspects of pet care for animal lovers; effective care and responsible 
pet ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet and diseases 
prevention; pet breeding plan; entrepreneurship in pet selling and pet business. 

 
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 

 (Public Mind)  
 ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการมี จิต

สาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับจิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

 Background, meaning and importance of public mind; composition of public 
mind in a person; type, concepts and related theories of public mind; factors 
contributing to public mind and related attributes; writing public mind projects. 

 
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Clean Technology in Industries)     
 ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อมลภาวะ มลภาวะที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม  
อุตสาหกรรมเซรามิกส์  อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก การออกแบบอุตสาหกรรม
ที่รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 Effects of industries on pollution; effects of pollution on societies and 
environment; clean processes in food, agricultural, textile and dyes, ceramics, metal, 
and plastic industries; industrial design for environmental conservation. 
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SU325 ภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 

 (World Regions)  
 แนวคิดว่าด้วยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน์ สภาพทางพื้นที่ที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกต่างหลากหลาย
ทางกายภาพและวัฒนธรรมของโลก 

 Landscape concepts of region, geographical features influencing economic, 
social, and cultural activities of people in different regions of the world, recognizing 
the diversity of the physical and cultural worlds. 

 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
 ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการ

บริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดต้ังและด าเนินธุรกิจใหม่ 

 Essential skills for entrepreneurs; awareness of the legal, business, 
managerial, creative, analytical and interpersonal skills relevant to starting and 
running a new venture. 

 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Innovation and Design)  
 แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามข้ันตอน การท า

ความเข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่าง
สร้างสรรค์ 

 Concepts and principles of innovation creation through the design thinking 
process; understanding challenges; brainstorming; learning through practice and 
creative publicization. 
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SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 

 (Records and Archives Management)  
 นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน  ฐานข้อมูล 

ธรรมมาภิบาล และความน่าเช่ือถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสาร
เพื่อจัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
ในฐานะแหล่งข้อมูล ฐานความรู้และหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

 Definition, meaning and significance of records in relation to working 
efficiency; database; good governance and accountability of organisations; system, 
standard and tools for systematic record keeping; concepts, theories and principles 
of archival selection, acquisition and appraisal for permanent storage in archives; 
processes of managing, providing access and preserving archives as informational 
sources, knowledge base and historical evidence. 

 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Mushroom Farming and Business Extension)  
 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

อาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การ
ท่องเที่ยวและการผลิตอาหาร 

 Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro-tourism; 
development of food and nutraceutical products from mushroom; principles of 
regulation and standards in agricultural tourism and food production. 
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SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 

 (E-Sport Technology, Techniques and Industry)  
 นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และ

ประโยชน์ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบ
หลายผู้เล่น (โมบา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เป็น
ที่ยอมรับ เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและการ
บริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่ส าคัญ
ในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่นและผู้ถ่ายทอดเกม 
การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษาจากการแข่งขันที่น่าสนใจ 

 Definition and types of e- sport; gamification and educational benefits; 
acceptance in major sport events; multiplayer online battle arena ( MOBA) ; first-
person shooting ( FPS)  game; civility and acceptable practice; communication 
technology in e- sport; game broadcasting technology; team strategy and micro-
management; playing styles; player communication and collaboration; e- sport 
essential skills, game and e-sport industry; business models; player and game-caster 
income; game practice and competition with case studies from interesting 
competitions. 

   
SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

 (Amazing Biotechnology Products)  
 ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่

น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบ าบัดน้ า
เสียและการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การ
ทดลองการผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 

 Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology products 
from industries of food, beverage, energy, household products, agriculture, 
wastewater treatment and pharmaceuticals; conducting research on selected 
biotechnology products of interest; in-class presentation of selected products; 
preliminary experiments for creating biotechnology products. 
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SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
 การท าน้ าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวนการ

หมักในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวนการผลิตสิ่งทอ 
กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตข้าวแบบดั้งเดิม 
กระบวนการผลิตข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 

 Production of home-made coconut sugar;  manufacturing of granulated sugar;  
fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process; production of cow 
milk; milk production process; fabric weaving; production process for textile 
manufacturing; mulberry paper; the process of paper production; Thai desserts;  
manufacturing process of desserts; traditional manufacturing process of rice; 
modern  manufacturing process of rice; dried foods; drying process. 

 
SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs)  
 ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้านการตลาด 

กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน การ
พยากรณ์ทางการเงิน การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing 
concepts; marketing mechanism; marketing planning; finance concepts; financial 
planning; financial forecasts; fundraising; importance of financial risk management. 
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SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Business)  
 หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท า

ธุรกรรมที่ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ การ
ท าธุรกิจระหว่างองค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการ
ด้านธุรกรรมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ 

 Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society; 
different types of secure and successful online transactions; business-to-business 
(B2B); business-to-consumer (B2C); business-to-government (B2G); digital transaction 
management system; digital marketing; social media. 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                        1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I)  
 อัตลักษณ์ของนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรณีศึกษาและกิจกรรมส าหรับการก่อร่างความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้เครื่องมือ
การคิดพื้นฐาน 

 Identity of technologists and engineers who graduate from Silpakorn 
University. Case studies and activities for idea generation in technology and 
engineering using basic thinking tools. 

 
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2        1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II)  
 กรณีศึกษาและกิจกรรมส าหรับการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้

กระบวนการเชิงระบบ ทักษะการท างานในอนาคตส าหรับนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่มีความคิด
สร้างสรรค์ 

 Case studies and activities for problem solving in technology and engineering 
using systematic processes. Future work skills for creative technologists and 
engineers. 
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614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 (Engineering Drawing)           
 การเขียนตัวอักษร  การฉายภาพออร์โธกราฟฟิก  การร่างแบบด้วยมือเปล่า  การเขียนภาพ

ออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพช่วย การเขียน
แผ่นคลี่ การเขียนแบบรายละเอียดและส่วนประกอบของช้ินงาน การให้ขนาดและความ
คลาดเคลื่อน  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

 Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches. Orthographic drawing. 
Pictorial drawing. Auxiliary views. Development. Detail and assembly drawings. 
Dimensioning and tolerancing. Computer-aided drawing. 

 
615 101 พ้ืนฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4) 
 (Engineering Fundamentals I)        
 การแนะน าอาชีพวิศวกร  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สภา

วิศวกรแห่งประเทศไทย การแนะน าหลักการออกแบบทางวิศวกรรม การสื่อสารทางวิศวกรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  ขนาดและหน่วยพื้นฐาน การค านวณตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความ
ยาว เวลา มวล แรง อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า พลังงาน และก าลังในงานวิศวกรรม ปริมาณสัมพันธ์  
โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็งและ
สารละลาย สมดุลเคมี ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Introduction to engineering profession. Guidelines and qualifications of 
engineering professionals. Council of engineers Thailand. Introduction to engineering 
design. Engineering communication. Engineering ethics. Fundamental dimensions 
and units. Calculat ion of parameters related with length, time, mass, force, 
temperature, electric current, energy and power in engineering.  Stoichiometry. 
Atomic structures and properties of the elements in the periodic table. Properties of 
gases, liquids, solids and solutions. Chemical equilibrium. Laboratory activities related 
to the course. 
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615 102 พ้ืนฐานวิศวกรรม 2 3(2-3-4) 
 (Engineering Fundamentals II)        
 โปรแกรมค านวณเพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม การ

แก้ปัญหาเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาเชิงตัวเลข ความ
เป็นไปได้และสถิติในงานวิศวกรรม พื้นฐานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา 

 Computational software to solve engineering problems. Mathematics in 
engineering. Numerical solutions in engineering. Computer programing for numerical 
engineering. Probability and statistics in engineering. Fundamental of engineering 
economics. Laboratory activities related to the course. 

 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics)        
 ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตร์ของไหล จุดเซ็น

ทรอยด์และโมเมนต์ของความเฉ่ือย จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา 

 Force  systems.  Resultants.  Equilibrium  of  particles  and  rigid  bodies. Fluid 
statics. Centroid  and  moment  of  inertia. Kinetics and kinematics of  particles  and  
rigid  bodies. Newton’s laws of motion. Work and energy. Impulse and momentum. 
Laboratory activities related to the course. 

 
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics II)  
 จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 

งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
 Kinematics and kinetics of particles and rigid bodies. Newton’s second law of 

motion. Work and energy. Impulse and momentum. Laboratory activities related to 
the course. 
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615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Solid I)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 112  กลศาสตร์วิศวกรรม  
 แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน 

แผนภูมิแรงเฉือน และโมเมนต์การดัด การแอ่นตัวของคาน การทดลองการแอ่นตัวของคาน การบิด
ของเพลา การโก่งเดาะของเสา วงกลมมอร์ของความเค้นและความเครียด เกณฑ์การเสียหายของ
วัสดุ คานชนิดที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ด้วยวิธีทางสถิตยศาสตร์ การวิเคราะห์ความเค้นและ
ความเครียดโดยวิธีพลังงาน ทฤษฎีบทคาสติเกลียโน ความเค้นในคานโค้ง ปฏิบัติการในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Forces and stresses. Stress-strain relationship. Stresses in beams, shear force 
and bending moment diagrams. Deflection of  beams. Experiments in beam 
deflection. Torsion of shafts. Buckling of columns. Mohr’s circle of stress and strain. 
Failure criterion.  Statically indeterminate beams. Stress-strain analysis by energy 
methods. Castigliano’s theorem. Stresses in curved beams.  Laboratory activities 
related to the course. 

 
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Mechanical Engineering Thermodynamics)  
 กฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรของคาร์โนท์ พลังงาน เอ็นโทรปี 

พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ความสัมพันธ์ของสมบัติทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ อุณหพลศาสตร์ของของผสมในสถานะก๊าช อุณหพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีและ
กระบวนการเผาไหม้ ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 First and second laws of thermodynamics and Carnot cycle. Energy. Entropy. 
Basics of heat transfer and energy conversion. Thermodynamic property relations. 
Thermodynamics of gas mixtures. Thermodynamics of chemical reactions and 
combustion processes. Laboratory activities related to the course. 
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615 211 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 113  กลศาสตร์วิศวกรรม 2  
 กลไกพื้นฐาน ช้ินส่วน และข้อต่อ การวิเคราะห์จลนศาสตร์ ต าแหน่ง ความเร็ว และความเร่ง 

การวิเคราะห์แรงทางพลศาสตร์ของกลไก ลูกเบี้ยวและตัวตาม เฟืองและชุดเฟืองทด ระบบเชิงกล 
การสมดุลช้ินส่วนกลไกที่เคลื่อนที่แบบหมุนและแบบไปกลับ การทดลองการสมดุล ระบบพลศาสตร์ 
และไจโรสโคปิก ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Basic mechanisms, linkages and joints. Kinematics, position, velocity  and 
acceleration analysis. Dynamic force analysis of mechanical devices. Cams and 
followers. Gears and gear trains. Mechanical systems. Balancing of rotating and 
reciprocating mechanisms. Experiments in balancing, dynamic and gyroscopic 
systems. Laboratory activities related to the course. 

 
615 212   การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
 (Mechanical Vibration)    
 ระบบที่มีองศาเสรีเดียว การสั่นสะเทือนจากการบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบ

ถูกบังคับวิธีระบบเสมือน ระบบที่มีองศาเสรีมากกว่าหนึ่ง วิธีการและเทคนิคการลดและควบคุมการ
สั่นสะเทือน ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Systems with one degree of freedom. Torsional vibration. Free and forced 
vibration. Methods of equivalent systems. Systems with several degrees of freedom. 
Methods and techniques to reduce and control vibration.  Laboratory activities 
related to the course. 
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615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics I)    
 วิชาบังคับก่อน :  615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  
 สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล  สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการ

ความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและมิติ การไหลอัดตัวไม่ได้ในสภาวะ
คงตัว เครื่องจักรกลของไหล การทดลองด้านการสูญเสียพลังงานของของไหลในท่อ พัดลมและ
เครื่องสูบน้ า เครื่องสูบน้ าแบบอนุกรมและแบบขนาน กังหันเพลตัน ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา 

 Fluid properties.  Fluid statics. Momentum and energy equations. Continuity 
equation and motion. Similitude and dimensional analysis. Steady incompressible 
flow. Turbo machinery. Experiments in friction loss in pipes, fans and pumps, series 
and parallel pumps, pelton turbine. Laboratory activities related to the course. 

 
615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
 (Heat Transfer)    
 วิชาบังคับก่อน: 615 121 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเครือ่งกล 
 พื้นฐานและลักษณะการถ่ายเทความร้อน ค่าการน าความร้อน สมการพื้นฐานของการน า

ความร้อน การน าความร้อนในสภาวะคงตัวในหนึ่งมิติและสองมิติ การน าความร้อนในภาวะ
แปรเปลี่ยน หลักพื้นฐานของการพาความร้อนและการวิเคราะห์การพาความร้อน ความสัมพันธ์
ระหว่างการถ่ายเทความร้อนและการไหลในรูปแบบต่าง ๆ การแผ่รังสีความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนและการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน การเดือดและการกลั่นตัว การประยุกต์
ทางการถ่ายเทความร้อน การทดลองด้านการน าความร้อน  การพาความร้อนแบบอิสระและแบบ
บังคับ การแผ่รังสีความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
ท่อความร้อน ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Introduction and modes of heat transfer. Thermal conductivity. Basic 
equations of heat conduction. One and two dimensional steady-state heat 
conduction. Transient conduction. Basic concepts and analysis of heat convection. 
Relations between heat transfer and different types of fluid flow. Radiation heat 
transfer. Heat exchangers and heat transfer enhancement. Boiling and condensation. 
Applications of heat transfer. Experiments in heat conduction. Free and forced heat 
convection. Heat radiation. Tubular heat exchanger. Heat pipe heat exchanger. 
Laboratory activities related to the course. 
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615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-4) 
 (Electrical and Electronic Engineering)  
 วัสดุสารกึ่งตัวน า แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

กระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับทั้งชนิดเฟสเดียวและสามเฟส วงจรสามเฟส หลักการเบื้องต้น
ของหม้อแปลงไฟฟ้า ประสิทธิภาพ และการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลง 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า วงจรควบคุมมอเตอร์ การถอดและประกอบมอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์ เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า การต่อพ่วงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบสายส่งก าลังไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของวงจรควบคุม
และวงจรก าลัง การอ่านแบบไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าก าลังและการออกแบบระบบแสงสว่าง 
การป้องกันกระแสลัดวงจรในระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การวัดไฟฟ้า 

 Semiconductor devices. DC power supply. Electric power distribution system. 
Direct current circuit. Single phase and three phases alternating current circuit . 
Three-phase circuit. Basic principles, efficiency and connection of electrical 
transformers. Transformer testing. Electrical machines. Motor controlling circuits. 
Motor assembly and disassembly. Motor controlling. Generators. Electrical generator 
coupling. Transmission line system. Relations between controlling circuits and 
power circuits. Reading of electrical drawings. Design of electric power and 
illuminating systems. Prevention short circuit of power system failure. Electrical 
instruments. Electrical measurements. 
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615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน 3(2-3-4) 
 (Measurement for Production Engineering and   
 Energy Management)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1  
 615 221 กลศาสตร์ของไหล 1  
 พื้นฐานของเครื่องมือวัดและการวัด การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การออกแบบการ

ทดลอง การวัดอุณหภูมิ ฟลักซ์ความร้อน สัมประสิทธ์ิการถ่ายความร้อน ความดัน อัตราเร็วของของ
ไหล อัตราการไหลเชิงปริมาตร อุณหภูมิสแตกเนชันและอุณหภูมิเฉลี่ย การวัดสมบัติความจุความ
ร้อน ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง ความหนืดของของไหล สมบัติการแผ่รังสีของผิว องค์ประกอบของ
ก๊าซ แรง ความเร่ง แรงบิด และก าลัง การทดสอบวัสดุแบบท าลายของวัสดุวิศวกรรม เครื่องมือและ
เทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงาน การจัดการข้อมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด  การเช่ือมต่อ
ข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง 

 Fundamentals of instruments and measurements. Error analysis. Design of 
experiments. Measurements of temperature, heat flux, heat transfer coefficient, 
pressure, fluid velocity, volume flow rate, stagnation temperature and mean bulk 
temperature. Measurement of heat capacity, calorific value of fuels, viscosity of 
fluids, radiation properties of surfaces, gas concentration, force, acceleration, torque 
and power. Destructive testing of engineering materials. Energy measurement tools 
and techniques. Data manipulation. Calibration. Data connection by using Internet 
of Thing. 
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615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1(1-0-2) 
 (Mechanical Engineering Drawing)  
 วิชาบังคับก่อน : 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  
 การเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น การเขียนแบบด้วยออโตแคด เรขาบรรยาย การก าหนด

ความหยาบละเอียดของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การก าหนดขนาดและ
ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต มาตรฐานและสัญลักษณ์ของแบบทางวิศวกรรม การอ่านแบบทาง
วิศวกรรม การเขียนแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลประกอบด้วย เฟือง น็อต สกรู หมุดย้ า ลิ่ม และสปริง 
การเขียนแบบงานเช่ือม การเขียนแบบงานท่อ การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบและแบบ
แยกช้ินส่วน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

 Basic engineering drawing. Drawing by AutoCAD. Descriptive geometry. Surface 
finishing. Fitting and tolerance. Geometric dimension and tolerance. Engineering 
drawing standards and symbols. Reading of engineering drawings. Drawing of 
mechanical parts including gears, nuts, screws, rivets, wedges and springs. Welding 
drawing. Piping drawing. Working drawing. Assembly and disassembly drawings. 
Building information modeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   80 

 
615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory I)  
 วิชาบังคับก่อน : *615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งกล  
  *อาจเรียนพร้อมกันได ้  
 การเขียนแบบสองมิติและสามมิติส าหรับช้ินส่วนเครื่องกลที่สอดคล้องกับวิชา 615 241 การ

ใช้เมนูพูลดาวน์ ทูลบาร์ และคอมมานด์ในโปรแกรมออโตแคดเพื่อเขียนและแก้ไขวัตถุ การใช้เมาส์
แบบสามปุ่มและคีย์บอร์ด การใช้ค าสั่งออปช่ันเพื่อปรับหน้าจอ การปรับสีหน้าจอ ขนาดครอสแฮร์ 
ความหนาเส้น การคลิกขวาของเมาส์ และขนาดของสแน็ป การใช้กลุ่มค าสั่งกริดและสแน็ป ออร์โธ 
โพล่าร์ ออบเจ็คสแน็ป และออบเจ็คสแน็ปแทร็คกิ้ง การก าหนดขนาดพื้นที่เขียนแบบ การก าหนด
พิกัดคาร์ทีเซียนและโพล่าร์และการวัดมุม การใช้เลย์เอาท์เพื่อแสดงและพิมพ์งานทางเครื่องพล็อต
เตอร์ การใช้บล็อกเพื่อเพิ่มวัตถุในแบบ การเขียนตัวอักษรและการบอกขนาดซึ่งรวมถึงการบอก
ขนาดความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การเขียนและแก้ไขภาพสามมิติเบื้องต้นด้วยกลุ่มค าสั่งพริมิ
ทีพและกลุ่มค าสั่งฟีเจอร์ที่ดึงแบบสองมิติสู่แบบสามมิติ เอ็กทรูด รีโวลฟ์ สวีป และล็อฟท์ การใช้
บูลีนและการแก้ไขของแข็ง การใช้ระบบพิกัดยูซีเอสและดับบลิวซีเอสเพื่อปรับมุมมองและสร้างรูป
สามมิติ 

 Two-dimensional and three-dimensional drawings for mechanical components 
related to the course 615 241. Use of pull-down menus, toolbars and command lines 
in AutoCAD to draw and modify objects. Use of three-button mouse and keyboard. 
Use of option commands to modify displays of color, crosshair size, line thickness, 
right-click mouse and snap size. Use of grids and snaps, orthos, polars, object snaps 
and object snap trackings. Determination of drawing limits. Cartesian and polar 
coordinates and angle measurement. Use of layouts to view and print drawings 
through a plotter. Use of blocks to insert objects. Use of text and dimension 
commands to insert dimensions and notes including geometric tolerance. Basic 
three-dimentional modeling and correcting by using primitive command groups and 
featuring command groups. Extrude, revolve, sweep and loft. Boolean operation and 
solid editing. Use of UCS and WCS coordinate systems to view and construct three-
dimensional models. 
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615 243 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(2-3-4) 
 (Manufacturing Processes for Mechanical Engineers)    
 ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต ประกอบด้วย การหล่อ การใช้งานเครื่องจักร การ

ข้ึนรูปและการเช่ือม ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกระบวนการผลิต พื้นฐานของการคิดต้นทุนใน
กระบวนการผลิต กระบวนการเช่ือมแบบต่าง ๆ  การจัดท าแผนการผลิต แผนการตัดวัสดุ การเตรียม
จิกซ์และฟิกเจอร์ส าหรับงานประกอบ การเช่ือมในโรงงาน การเช่ือมในสนาม การตรวจสอบแนว
เช่ือม การทดลองพื้นฐานของการกลึง ประกอบด้วย การกลึงปาดหน้า กลึงปลอกผิว กลึงเรียว กลึง
เกลียว กลึงคว้านรู และกลึงเซาะร่อง การไส การแปรรูปโลหะด้วยเครื่องกัดโดยการกัดปาดหน้าและ
การกัดร่อง 

 Theories and principles of manufacturing processes including casting, 
machining, forming and welding. Material and manufacturing process relationships. 
Fundamentals of manufacturing cost calculation. Various types of welding process. 
Production planning. Cutting plans. Jigs and fixtures for fabrication work. Shop 
welding. Fields welding. Welding inspection. Basic experiments of turning including 
facing turning, round turning, tapering, threading, boring and countering. Shaping. 
Milling using partial face milling and end milling. 
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615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory II)  
 วิชาบังคับก่อน : 615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งกล  
 การเขียนแบบสองมิติและสามมิติส าหรับช้ินส่วนเครื่องกลที่สอดคล้องกับวิชา 615 241   

โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบระดับกลางหรือระดับสูง การใช้โมดูลเขียนแบบสองมิติเพื่อเขียนและ
แก้ไขแบบสองมิติ การใช้โมดูลสร้างโมเดลสามมิติเพื่อเขียนแบบและแก้ไขโมเดลสามมิติ การใช้โมดลู
แอสเซ็มบลีเพื่อประกอบช้ินส่วนที่สร้างด้วยโมดูลสร้างโมเดลสามมิติและการจ าลองการเคลื่อนไหว
ในโมดูลแอสเซ็มบลี การสร้างแบบสองมิติจากโมเดลสามมิติ การใช้โมดูลสร้างโมเดลสามมิติ
ประกอบด้วยการสร้างโมเดลทั้งแบบเนื้อตันและแบบพื้นผิว การใส่ความสัมพันธ์และเงื่อนไขของ
วัตถุในภาพสองมิติ การบอกขนาดและการบอกพารามิเตอร์ของขนาดในโมเดลสองมิติและสามมิติ 
การใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบและการจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อทวนสอบการออกแบบโมเดล การ
ใส่ความสัมพันธ์ของการประกอบในภาพประกอบ การเขียนภาพประกอบและภาพแยกช้ินส่วน การ
แลกเปลี่ยนไฟล์งานระหว่างโปรแกรมโดยใช้ไฟล์กลาง 

 Two-dimensional and three-dimensional drawings for mechanical components 
related to the course 615 241 by using drawing programs in mid-range or high-range 
levels. Use of two-dimensional drawing modules to draw and modify two-
dimensional drawing. Use of part modules to draw and modify three-dimensional 
models. Use of assembly modules to assemble components created by part module 
and to simulate the motions of parts. Creation of two-dimensional models from 
three-dimensional models. Three-dimensional modeling including solid and surface 
modeling. Use of geometric relations and constraints for two-dimensional sketches. 
Specifying dimensions and dimension parameters for two-dimensional and three-
dimensional models. Use of model evaluation functions and finite element 
simulations to verify models. Use of mating conditions in assembly modeling. 
Exploding drawing in assembly. Use of neutral files for exchanging CAD data between 
CAD systems. 
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615 251      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล                          3(3-0-6) 

 (Computer Programming for Mechanical Engineering)  
 แนวความคิดของคอมพิวเตอร์ หลักการทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบตัวเลขและรหัส การโต้ตอบกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ
เช่ือมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม หลักการ
ของการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์คัดเฉพาะส าหรับการ
ประยุกต์ ใช้ ในทาง วิศวกรรมเครื่ องกล ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส า หรับใ ช้แก้ปัญหาในทาง
วิศวกรรมเครื่องกล ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง 

 Concepts of computers. Principles of computer hardware and software. 
Computer components. Numerical system and coding. Hardware and software 
interaction. Interfacing to computer and peripheral devices. Program design and 
development methodology. Pr inciples of high -level computer language 
programming. Selected computer programming languages for mechanical 
engineering applications. Application software for solving mechanical engineering 
problems. Artificial Intelligence. Internet of Things. 

 
615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Technical English for Applied Science)  
 การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนส าหรับการประยุกต์ทางเทคนิค การอ่านบทความ

และสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง 
การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ 

 Speaking, listening, reading and writing for technical applications.  Reading of 
scientific and technological articles and publications.  Explanation of procedures, 
chart, graph, and table.  Abstract and article writing. 
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615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภัยส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 (Project Management and Safety for Engineers)   
 หลักการพื้นฐานวิศวกรรมความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ หลักการและข้ันตอน

การป้องกันอุบัติเหตุ การวิเคราะห์และการสอบสวนอุบัติเหตุ เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคลและ
เครื่องช่วยเพิ่มความปลอดภัย การควบคุมและการป้องกันวัสดุมีพิษ การเก็บรักษาวัตถุไวไฟ การ
ป้องกันอัคคีภัย การป้องกันการระเบิดของวัตถุไวไฟ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
จรรยาบรรณในงานวิศวกรรมความปลอดภัย ความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร 
ไฟฟ้า หม้อไอน้ า การก่อสร้างและเครื่องมือกล การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิศวกรรม 
ความจ าเป็นในการจัดการโครงการ การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การด าเนินการ การ
ประเมินและการควบคุม การปรับแผนโครงการด้านวิศวกรรม กระบวนการเลือกเทคโนโลยี การ
พัฒนา โครงการในระยะต่าง ๆ การท าโครงสร้างรายละเอียดของงาน ก าลังคน และค่าใช้จ่าย 
กรณีศึกษาการจัดการโครงการ 

 Basic principles of safety engineering. Causes of accidents. Principles and 
procedures of accident prevention. Accident analysis and investigation. Personal 
protection equipment and safety equipment. Hazardous material control and 
protection. Flammable material storage. Fire prevention. Explosion prevention of 
flammable materials. Safety laws. Prescribing of standard for administration and 
management of occupational safety, health and environment. Ethics i n safety 
engineering. Safety of workers working with  machinery, electricity, steam boilers, 
construction and machine tools. Feasibility study of engineering projects. Necessity 
of project management. Objective determination. Planning. Implementation. 
Evaluation and control. Adjustment of engineering projects. Technology selection 
process. Project development in different phases. Preparation of work breakdown 
structure (WBS), organizational breakdown structure (OBS) and cost breakdown 
structure (CBS). Case studies of project management. 
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615 311     การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 (Machine Design)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 114   กลศาสตร์ของแข็ง 1  
 พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรทางกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การ

ออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ประกอบด้วย หมุดยึด งานเช่ือม สกรูและสลักเกลียว สกรู
ส่งก าลัง สลักและร่องสลัก เพลา สปริง ข้อต่อเพลา เฟือง แบริ่ง เบรก คลัช สายพานและโซ่ ล้อตุน
ก าลัง การหล่อลื่น การออกแบบช้ินส่วนทางกลที่อ่อนตัวได้ โครงการออกแบบ ปฏิบัติการในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Fundamentals of mechanical machine design. Properties of materials. 
Theories of failure. Design of simple machine elements including rivets, welding 
works, screw fasteners, power screws, keys and pins, shafts, springs, couplings, gears, 
bearings, brakes, clutches, belts and chains, flywheels. Lubrication. Design of flexible 
machine elements. Design projects. Laboratory activities related to the course. 

 
615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายในและกังหันก๊าซ 3(3-0-6) 
 (Internal Combustion Engines and Gas Turbine)       
 พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน สมรรถนะของเครื่องยนต์และการทดสอบ พื้นฐานทาง

เทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวัฏจักรเช้ือเพลิงอากาศในอุดมคติ เช้ือเพลิงและการเผาไหม้ ระบบการจุด
ระเบิดบ อุปกรณ์เพิ่มความดันไอดีและอุปกรณ์ขจัดไอเสียและมลพิษ เครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วย
ประกายไฟและชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด การหล่อลื่น ทฤษฎีและหลักการของวัฏจักรก๊าชต้นก าลัง 
การแลกเปลี่ยนพลังงานและการออกแบบกังหันในมุมมองทางกล เครื่องอัดลมแบบใช้แรงเหว่ียงหนี
ศูนย์กลางและแบบที่ลมไหลตามแนวแกน  รีเจนเนอเรเตอร์ การประยุกต์ใช้กังหันก๊าซในโรงงาน 
ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Fundamentals of internal combustion engine. Performance and testing of 
engines. Thermodynamics for ideal air-fuel cycles. Fuels and combustion. Ignition 
systems. Supercharging and scavenging equipment. Spark-ignition and compression-
ignition engines. Lubrication. Theories and operating principles of gas turbine engines. 
Energy interchanges and mechanical aspects of turbine design. Centrifugal 
compressor and axial flow compressors. Regenerator. Applications of gas turbine 
engines in industry. Laboratory activities related to the course. 
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615 322     วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering)  
 วิชาบังคับก่อน: 615 121 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเครือ่งกล  
 วัฏจักรไอน้ าต้นก าลัง วัฏจักรก๊าซต้นก าลัง ทฤษฎีการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดของ

ความเอื้อของระบบ การวิเคราะห์เช้ือเพลิงและการเผาไหม้ การหาจุดวาบไฟของเช้ือเพลิง 
ส่วนประกอบของโรงจักรต้นก าลังไอน้ า โรงต้นก าลังกังหันก๊าช และโรงต้นก าลังเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน ระบบผลิตพลังงานร่วมและระบบพลังความร้อนร่วม โรงต้นก าลังพลังงานน้ า โรงต้นก าลัง
พลังงานนิวเคลียร์ เครื่องมือวัดและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรงจักรต้นก าลังและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Steam power cycle. Gas power cycle. Energy conversion theory and 
availability concept. Fuel and combustion analysis. Fuel flash point evaluation. 
Components of steam, gas turbine, and internal combustion engine power  plants. 
Combined cycle and cogeneration. Hydropower plants. Nuclear power plants. 
Measuring instrument and control. Power plant economics and environmental 
impacts. Laboratory activities related to the course. 

 

615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
 (Refrigeration)  
 วิชาบังคับก่อน: 615 121 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเครือ่งกล  
 วัฏจักรการท าความเย็นและปั๊มความร้อน ทบทวนสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกและไซโครเมติ

กของอากาศ แนะน าการท าความเย็น กระบวนการการท าความเย็นทางทฤษฎีและกระบวนการจริง 
กระบวนการการท าความเย็นแบบหลายความดัน สารท าความเย็นและน้ ามันหล่อลื่น การค านวณ
ภาระการท าความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีแวปเปอเรเตอร์ อุปกรณ์ลดความดันและ
อุปกรณ์วัดพร้อมควบคุมระดับน้ ายา การควบคุมระบบการท าความเย็น อุปกรณ์วาล์ว ระบบ
ควบคุมและระบบตรวจสอบทางไฟฟ้า การออกแบบท่อและภาชนะแรงดันในระบบท าความเย็น 
ระบบความปลอดภัย ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Refrigeration and heat pump cycles. Review of thermodynamics and 
psychrometric properties of air. Introduction to refrigeration. Theoretical and actual 
refrigeration processes. Multi-pressure refrigeration processes. Refrigerants and 
lubricating oils. Refrigeration load calculations. Compressors, condensers, 
evaporators, expansion devices and refrigerant level measurement and control 
devices. Refrigeration system control. Valves. Electrical control and monitoring 
system. Refrigeration piping and vessel design. Safety systems. Laboratory activities 
related to the course. 
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615 324 การปรับอากาศ 3(3–0–6) 
 (Air Conditioning)  
 วิชาบังคับก่อน: 615 222 การถ่ายเทความร้อน  
 สมบัติของอากาศช้ืน สมบัติทางไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ เกณฑ์การปรับ

อากาศ การประเมินภาระการท าความเย็น อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศชนิด     
ต่าง ๆ การออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  การออกแบบการกระจายอากาศ
และระบบท่ออากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศ สารท าความเย็นและการเลือกใช้สารท า
ความเย็น การออกแบบระบบท่อสารท าความเย็น ระบบควบคุมการปรับอากาศ การควบคุมเสียง
และการสั่นสะเทือน ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัยโดยใช้
น ำ้ คุณภาพอากาศภายใน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ การทดลองระบบปรับ
อากาศ ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Properties of moist air. Psychometric properties and processes of air. Air 
conditioning criteria. Cooling load estimation. Air conditioning equipment. Various 
types of air conditioning systems.  Design of air condition and ventilation systems. 
Air distribution and duct system design. Ventilation systems design. Refrigerants and 
refrigerant selection. Refrigerant piping design. Air conditioning control system. Noise 
and vibration control. Fire safety in air conditioning systems. Water–based fire 
protection systems. Indoor air quality. Energy efficiency in air conditioning systems. 
Experiments in air conditioning systems. Laboratory activities related to the course. 
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615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Design of Thermal Systems and Energy Management)  
 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ท างานได้ การเลือกอุปกรณ์ที่

เหมาะสมส าหรับระบบความร้อน การปรับสมการ การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการ
จ าลองกระบวนการทางความร้อน เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดส าหรับระบบทางความร้อน 
ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าและความร้อน การประหยัดพลังงานด้วยระบบการ
จัดการพลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงาน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการออกแบบ
ระบบความร้อนและการจัดการพลังงาน ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Engineering design procedures. Design of workable systems. Appropriate 
equipment selection for thermal systems. Equation fitting. Mathematical modeling 
and simulation of thermal processes. Optimization techniques for thermal systems. 
Energy conservation potential in electrical and thermal systems. Energy saving by 
energy management system. Energy audits. Economic analysis for thermal system 
design and energy management. Laboratory activities related to the course. 

 
615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0) 
 (Industrial Robot in Manufacturing Processes)  
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปนี้ กลไกการเคลื่อนที่ของแขนกล อุปกรณ์ขับและ

เซ็นเซอร์ ระบบควบคุมในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โปรแกรมจ าลองการเคลื่อนที่ของแขนกล การ
ควบคุมการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการเขียนโปรแกรมด้วยแป้นควบคุม การออกแบบ
และจ าลองระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมส าหรับการใช้งานในกระบวนการผลิต  ปัญญาประดิษฐ์ใน
กระบวนการผลิต 

 Laboratory activities related to the following topics. Mechanical arm 
movement mechanism. Actuators and sensors. Control system in industrial robots. 
Motion simulation program of a mechanical arm. Industrial robot operations and 
programming with teach pendant. Design and simulation of industrial robot systems 
for manufacturing process applications. Artificial intelligence in manufacturing 
processes. 
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615 332     การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Automatic Control in Mechanical Engineering)  
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบพลวัต หลักการควบคุมอัตโนมัติ ระบบพลศาสตร์ทางกลและ

ไฟฟ้า ฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบพลศาสตร์ การแทนระบบควบคุมด้วยภาพบล๊อกไดอะแกรม กราฟ
การไหลของสัญญาณ เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์และออกแบบในโดเมน
เวลา เส้นทางเดินราก การตอบสนองเชิงความถ่ี การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมทาง
วิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 Basic principle of dynamic system. Automatic control principles. Mechanical 
and electrical dynamic system.  Transfer function of dynamic system. Block diagram 
representation of control system. Signal flow graphs. Stability of linear feedback 
systems. Time domain analysis and design. Root locus analysis. Frequency response. 
Design and compensation of controlling systems in mechanical engineering. 
Laboratory activities related to the course. 

 
615 341     คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 1(0-3-0) 
 (Computer Aided Manufacturing)  
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปนี้ การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และการผลิต เทคนิคการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีซีเอนซี การใช้งาน และควบคุมการท างานของเครื่องจักรซีเอ็นซี การเขียน
โปรแกรมโดยตรงและรหัสส าหรับการเขียนโปรแกรมเอนซี การออกแบบช้ินส่วนโดยใช้โปรแกรม
จ าลองโซลิดแคม การฝึกปฏิบัติงานเครื่องจักรกลซีเอนซี 

 Laboratory activities related to the following topics. Use of computer software 
for product designing and manufacturing. Techniques for creating product with 3D-
CAD software. Introduction to CNC technology. Operation and control of CNC 
machines. Manual part programming, codes for writing NC program. Parts design using 
simulation program solid cam. Practical training on the real machine. 
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615 342   คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 
 (Computer Aided Engineering)  
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์ช่วยส าหรับการออกแบบและวิเคราะห์

ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกลในเชิงสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ การสร้างแบบจ าลองทางกายภาพและ
การจ าลองปัญหาวิศวกรรมเครื่องกล การวิเคราะห์ปัญหากลศาสตร์ของแข็ง การวิเคราะห์ปัญหา
ทางความร้อน และการวิเคราะห์ปัญหาพลศาสตร์ของไหลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แอนซิส 

 Laboratory activities related to the following topics. Co m p u t e r  a i d e d 
engineering for design and analysis of mechanical engineering problems  in statics 
and dynamics.  Physical modeling and simulations of mechanical engineering 
problems.  Solid and structural analysis, thermal analysis , and fluid dynamics 
analysis with computer software ANSYS. 

 
615 371 เตรียมฝึกงาน                                                                          1(0-3-0) 
 (Preparation for Practical Training)  
 เงื่อนไข: รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 เตรียมความพร้อมเพื่อฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสาขาวิชาในด้านระเบียบข้อบังคับ บุคลิกภาพ และการสื่อสารในการท างาน 
 Preparation for practical training in an industrial sector or an institute approved 

by the Department of Mechanical Engineering regarding rules and regulations, 
personality, and communication in workplace. 

 
615 372 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 
 (Preparation for Cooperative Education)  
 เงื่อนไข:รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 เตรียมความพร้อมเพื่อสหกิจศึกษาในด้านหลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจ

ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ บุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนองาน และการเขียนรายงาน 
 Preparation for the co-operative study regarding principle, concepts  and 

processes of co-opeartive education, rules and regulations, personality, presentation 
techniques, and report writing. 
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615 373 การฝึกงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Practical Training)  
 วิชาบังคับก่อน: 615 371 เตรียมฝึกงาน ส าหรับแผนการศึกษาปกติ 

 615 372 เตรียมสหกิจศึกษา ส าหรบัแผนสหกิจศึกษา 
 

 เงื่อนไข: รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 ฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practical training of at least 240 working hours in an industrial sector or an 

institute approved by the Department of Mechanical Engineering. 
 
615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Communicative English for Applied Science)  
 การอ่านบทความและเขียนสรุปใจความส าคัญ การตีความหมายของส านวน การเขียน

รายงานการเขียนจดหมายโต้ตอบและบันทึกข้อความ การเขียนประวัติส่วนตัว การติดต่อสื่อสาร 
การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การแนะน าตัว การสัมภาษณ์งาน การน าเสนอด้วยวาจา การ
อธิบายความ 

 Reading article and writing summary.  Interpretation of idioms,  Report writing.  
Writing of corresponding letter and memorandum.  Curriculum vitae writing.  
Communication.  English for job application.  Self-introduction.  Job interview.  Oral 
presentation.  Explanation. 
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615 471     โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Project I)  
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 การจัดท ารายงานทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิศวกรรมเครือ่งกลของ

นักศึกษา คัดเลือกหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดท าข้อเสนอโครงงานที่
ประกอบด้วย ที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎี การ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้ันตอนการด าเนินโครงงาน และแผนงาน น าเสนอโครงงานโดยการ
เสนอรายงานและสอบปากเปล่า 

 Preparing a literature review report on the topic related to students ’ 
mechanical engineering project. Selecting a project topic and a project advisor. 
Preparing a project proposal including rationale and importance of the problem, 
objectives, scope, theoretical framework, literature review, project methodological 
procedures and schedules. Reporting and presenting the research project orally. 

 
615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(0–9–0) 
 (Mechanical Engineering Project II)  
 วิชาบังคับก่อน: 615 471   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 ด าเนินงานวิจัยหรือออกแบบทางวิศวกรรมในหัวข้อการวิจัยที่ เสนอไว้แล้วในโครงงาน

วิศวกรรม เครื่องกล 1 วิเคราะห์ผลและสรุปผล น าเสนองานวิจัยโดยการเสนอรายงานและสอบปาก
เปล่า 

 Conducting research or producing engineering design focusing on the topic 
presented earlier in Mechanical Engineering Project I. Analysing and concluding. 
Reporting and presenting the research project orally. 
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615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
 (Cooperative Education)  
 วิชาบังคับก่อน : 615 372 เตรียมสหกจิศึกษา  
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 ปฏิบัติงานในบริษัทหรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

640 ช่ัวโมง อบรมเตรียมความพร้อม เลือกหัวข้อและท าการศึกษาปัญหาของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล ปรับปรุงงานและติดตามผล เขียนรายงานและน าเสนอผลการ
ปรับปรุงต่อบริษัทหรือสถาบันและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 Working in a company or an institute approved by the Department of 
Mechanical Engineering at least 640 working hours. Preparation training. Selecting a 
topic and studying industrial problems related to mechanical engineering. Improving 
and monitoring. Writing a report and presenting the improvement results to the 
company or the institute and advisors. 

 
615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 (Finite Element Methods for Engineers)  
 วิชาบังคับก่อน : 615 102 พื้นฐานวิศวกรรม 2      
 แนะน าระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ ฟังก์ชันการประมาณ

ภายในเอลิเมนต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของแข็งและโครงสร้าง ระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการถ่ายเทความร้อน ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาพลศาสตร์ของไหล การท าไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 Introduction to finite element method.  Development of finite element 
equation.   Element interpolation functions. Finite element method for solid and 
structural analysis. Finite element method for heat transfer analysis.  Finite element 
method for fluid dynamics.  Finite element method with computer program. 
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615 502 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Statistics for Engineering Analysis)  
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 

ค่าคาดหมายและฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีการสุ่ม
ตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้วิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือเพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ปัญหา 

 Probability theory. Random variables. Continuous and discrete probability 
distributions. Expected value and moment generating function. Application of 
probability theory. Sampling distribution. Parameter estimation. Statistical inference. 
Hypothesis testing. Correlation and regression analysis. Analysis of variance. Use of 
statistical methods as tools to solve mechanical engineering problems and 
application of   computers to solve problems. 

 
615 511     กลศาสตร์ของแข็ง 2 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Solid II)  
 วิชาบังคับก่อน: 615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1  
 การไหลของแรงเฉือนและจุดศูนย์กลางการเฉือน ความเค้นเฉือนในวัสดุผนังบาง ความเค้น

ในภาชนะเปลือกบางรับแรงดัน ความเค้นในภาชนะทรงกระบอกที่มีผนังหนา และความเค้นในจาน
หมุน ความเค้นในรอยเช่ือม หมุดย้ า และรอยต่อยึดด้วยเกลียว 

 Shear flow and center. Shear stress in thin-walled materials. Stress in thin-
walled pressure vessels, thick-walled cylinders and rotating disks. Stresses in welding 
joins, riveting and bolted joins. 
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615 521     กลศาสตร์ของไหล 2 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics II)  
 วิชาบังคับก่อน:  615 221  กลศาสตร์ของไหล 1  
 สนามการไหล การไหลศักย์ สมการเนเวียร์-สโตกส์ ทฤษฎีช้ันขอบเขต การไหลแบบอัดตัวได้ 

การวัดการไหล เครื่องจักรกลของไหล ปั๊มและพัดลม 
 Flow field. Potential flow. Navier–Stokes equation. Boundary layers theory. 

Compressible flow.  Fluid measurement. Turbo machinery. Pumps and fans. 
 

615 522 วิศวกรรมไอน้ า 3(3-0-6) 
 (Steam Engineering)  
 ไอน้ า ไอร้อนย่ิงยวด คุณภาพไอน้ า การถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 

วิธีการหาปริมาณการใช้งานไอน้ า วิธีการวัดค่าการใช้งานไอน้ า การใช้ไอน้ าส าหรับถังน้ าร้อนชนิด
ต่าง ๆ การท าความร้อนโดยคอยล์และแจคเกต การให้ความร้อนกับถังน้ าร้อนโดยหัวฉีดไอน้ า 
ปริมาณความต้องการไอน้ าในท่อและเครื่องอุ่นอากาศปริมาณความต้องการไอน้ าในอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน ปริมาณความต้องการไอน้ าในอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน 

 Steam. Superheated steam. Steam quality. Heat transfer in heat exchangers. 
Methods of estimating steam consumption. Measurement of steam consumption. 
Steam consumption of tanks. Heating with coils and jackets. Hot water tank heating 
by steam injectors. Steam consumption of pipes and air heaters. Steam 
consumption of heat exchangers. Steam consumption of plant items. 

 
615 523 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Application Software in Energy Engineering)  
 การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ ในงานวิศวกรรมพลังงาน ซอฟต์แวร์อีอีเอส ซอฟต์แวร์

บีอีซี ซอฟต์แวร์เอ็นเนอร์จีพลัส ซอฟต์แวร์ทรานซิส ซอฟต์แวร์ซีเอฟดี  
 Implementation of application software in energy engineering. EES software. 

BEC software. EnergyPlus software. TRNSYS software. CFD software. 
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615 524     วิศวกรรมท่อความร้อน 3(3-0-6) 
 (Heat Pipe Engineering)  
 วิชาบังคับก่อน:  615 222 การถ่ายเทความร้อน      
 โครงสร้างและหลักการท างานของท่อความร้อน สารท างานและการเลือกสารท างาน 

ความเข้ากันได้ของสารท างานและตัวท่อ การออกแบบท่อความร้อน การสร้างและทดสอบท่อความ
ร้อน การประยุกต์ใช้งานท่อความร้อน 

 Structures and principles of heat pipes. Working fluids and selection of 
working fluids. Compatibility of working fluids and pipes. Heat pipe design. Heat 
pipe fabrication and testing. Heat pipe applications. 

 
615 525    วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6) 
 (Solar Energy Engineering)  
 วิชาบังคับก่อน:  615 222  การถ่ายเทความร้อน  
 ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และการวัดรังสีอาทิตย์ กระบวนการถ่ายเท

ความร้อนและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ครอบคลุมถึง การท าความร้อน การอบแห้ง การท า
ความเย็นแบบดูดซึม การกลั่นน้ า และเครื่องยนต์ความร้อนโดยพลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า 

 Physical characteristics of solar energy and solar radiation measurement. Heat 
transfer process and solar energy equipment including heating, drying, absorption 
refrigeration, water distillation and heat engine using solar thermal energy. 
Conversion of solar energy to electricity. 

 
615 526    ระบบก าลังของไหล 3(3-0-6) 
 (Fluid Power Systems)  
 แนวคิดพื้นฐานของระบบก าลังของไหล คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์ควบคุมของไหล 

วงจรควบคุมเบื้องต้นและสัญลักษณ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรก าลังของไหล ผลของ
การสูญเสียความร้อนที่มีต่อระบบก าลังของไหล การประยุกต์ใช้งานในทางอุตสาหกรรม โครงงาน
ออกแบบ 

 Basic concepts of fluid power systems. Characteristics and functions of fluid 
control devices. Basic control circuits and symbols. Analysis and design of fluid 
power circuits. Effects of heat dissipation on fluid power systems. Industrial 
applications. Design project. 
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615 527   แหล่งพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Resources)  
 ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและ

ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่ง
พลังงานทดแทนการเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

 Definition of renewable energy. Renewable energy conversion to thermal and 
electrical energy. Solar energy. Wind energy. Hydro energy. Biomass energy. Case 
studies of renewable energy resources. Selection and management of renewable 
energy. 

 
615 528   การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 3(3-0-6)          
 (Passive Building Design)  
 กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนส าหรับอาคาร การใช้แสงธรรมชาติในอาคาร อุปกรณ์

บังแดด การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและการไหลของอากาศภายในอาคาร ความสบายเชิง
ความร้อน ความสบายทางสายตา การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร การประยุกต์งานส าหรับ
บ้านเรือนไทย การประยุกต์ใช้ม่านปรับแสงอัตโนมัติ 

 Sustainable energy conservation strategies for buildings. Daylighting in 
buildings. Shading devices. Natural ventilation and air flows in buildings. Thermal 
comforts. Visual comforts. Heat transfer through building envelopes. Applications 
for Thai-style buildings. Applications of automated blinds. 

 
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Microcontroller for Mechanical Engineers)  
 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์ ชิพเดี่ยว การโปรแกรมด้วย

ภาษาแอสเซมบลี การเปลี่ยนสัญญาณแบบอนาลอกเป็นดิจิตอล การเปลี่ยนสัญญาณแบบดิจิตอล
เป็นสัญญาณอนาลอก การเช่ือมต่ออุปกรณ์ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการการออกแบบ
ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง 

 Structures and architecture of single -chip microcomputers. Assembly 
language programing. Analog to digital conversion. Digital to analog conversion. 
Industrial control device interfacing. System design project.  Artificial Intelligence. 
Internet of Things. 
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615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Mechatronics Engineering)  
 ที่มาของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ แนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยี

ทางเมคคาทรอนิกส์ การประยุกต์ของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หัวข้อการวิจัยและพัฒนาทาง
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  

 History of mechatronics engineering. Basic concepts in mechatronics 
engineering. Mechatronics technology. Applications of mechatronics engineering. 
Research and development topics in mechatronics engineering.    

 
615 533 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส ์ 3(3-0-6) 
 (Pneumatic and Hydraulic Systems)  
 หลักการทางกายภาพของระบบไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ สัญลักษณ์ในผังวงจร การ

ควบคุมการผลิตและการจ่ายก าลังลมอัด อุปกรณ์นิวแมติกส์ อุปกรณ์ควบคุมแบบไฟฟ้านิวแมติกส์ 
อุปกรณ์คุมแบบนิวแมติกส์ไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์พีแอลซี  

 Physical principles of hydraulic systems. Hydraulic devices. Symbols in circuit 
diagrams. Production control and distribution of compressed air. Pneumatic devices. 
Electro-pneumatic control devices. Pneumatic-hydraulic control devices. PLC 
devices. 

 
615 534 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 (Application Software in Mechatronics Engineering)  
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม การใช้โปรแกรมแมตแล็บ ส าหรับงานวิศวกรรม 

การจ าลองระบบทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรมซิมูลิ้งค์ การใช้โปรแกรมแล็บวิว ส าหรับงานวิศวกรรม 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ชนิดอื่น ๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรม 

 Application software in engineering. Use of MATLAB program in engineering. 
Simulation of engineering systems by Simulink program. Use of LABVIEW program in 
engineering. Other application softwares in engineering. 
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615 561 การเผาไหมแ้ละควบคุมมลพิษ 3(3-0-6) 
 (Combustion and Emission Control)  
 ชนิดของเช้ือเพลิง ระบบการเผาไหม้ คุณสมบัติเช้ือเพลิง กระบวนการเผาไหม้ ปริมาณ

อากาศตามทฤษฎี เทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับการเผาไหม้ เคมีการเผาไหม้เบื้องต้น การควบคุมมลพิษ
ในหม้อไอน้ าและเตาเผาโดยเน้นไปที่ออกไซด์ของคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์ และฝุ่นละออง ปริมาณการเกิดไนตริกออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และปริมาณฝุ่นละออง
ที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินในหม้อน้ า อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ กฎหมายและข้อก าหนดในการ
ควบคุมมลพิษ 

 Types of fuel. Combustion systems. Properties of f uels. Combustion 
processes. Stoichiometry of combustion. Thermodynamics for combustion. 
Introduction to combustion chemistry. Emission control in boilers and furnaces 
emphasizing oxides of carbon, oxides of nitrogen, oxides of sulfur and particulate 
matter.  Generated amount of nitric oxide, sulfur dioxide and particulate matter 
from firing coal in boilers.  Emission control equipment. Laws and regulations for 
emission control. 

 
615 562    การดูดความชื้นส าหรับอาคาร 3(3-0-6)          
 (Dehumidification for Buildings)  
 ความต้องการการท าความเย็นและการดูดความช้ืนในอาคาร ทางเลือกในการดูดความช้ืน 

หลักการท างานของสารดูดความช้ืน ประเภทของสารดูดความช้ืน ระบบดูดความช้ืนที่ใช้สารดูด
ความช้ืนชนิดของแข็ง ระบบดูดความช้ืนที่ใช้สารดูดความช้ืนชนิดของเหลว การประเมินสมรรถนะ
ของระบบดูดความช้ืน การประยุกต์ใช้งานระบบดูดความช้ืน การใช้ระบบดูดความช้ืนร่วมกับระบบ
ปรับอากาศและศักยภาพการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา 

 Cooling and dehumidification requirements in buildings. Dehumidification 
options. Working principles of desiccants. Types of desiccant. Solid desiccants 
dehumidification systems. Liquid desiccant dehumidification systems. Performance    
evaluation of dehumidification systems. Applications of dehumidification systems. 
Hybrid use of dehumidification and air conditioning systems and energy saving 
potentials. Case studies. 
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615 563 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ 3(3-0-6)          
 (Biomass Fuel and Its Conversion)  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวมวล ข้อดีและข้อเสียของเช้ือเพลิงชีวมวล การปรับปรุงสภาพโดย

การอัดแน่น การค่ัว การท าถ่าน การแปลงสภาพชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงเหลว และการแปลงสภาพเป็น
เช้ือเพลิงก๊าซ 

 General information about biomass. Advantages and drawbacks of biomass 
fuel. Biomass upgrading by densification, torrefaction, carbonization, liquefaction 
and gasification. 

 
615 564 เทคโนโลยียานยนต์ 3(3-0-6) 

 (Automotive Technology)  
 บทน าของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ขนาดและน้ าหนัก สถิตศาสตร์ของยานยนต์ ระบบส่ง

ก าลังระบบเบรก พลศาสตร์ของยานยนต์ขณะเร่งและเบรก ระบบบังคับเลี้ยวและระบบรองรับ
แรงสั่นสะเทือน แรงต้านการเคลื่อนที่ สมรรถนะของยานยนต์ เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ปฏิบัติการ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล การ
ถอดและประกอบเครื่องยนต์ 

 Introduction to internal combustion engines. Dimensions and weight.  Statics 
of automotive vehicles. Power transmission system. Brake system. Dynamics of 
vehicles while accelerating and braking. Steering and suspension systems.  
Resistance force.  Performance of automotive vehicles. Laboratory tools and 
devices. Operation safety. Components of gasoline and diesel engines. Engine 
disassembly and assembly. 

 
615 565 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Mechanical Engineering I)  
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
 Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 
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615 566 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering II)  
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
 Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 

 
615 567 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering III)  
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
 Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 

 
615 568 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering IV)  
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
 Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 
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615 571 สัมมนา 3(3-0-6)          
 (Seminar)  
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 เตรียมบทความในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เสนอรายงานต่อภาควิชา

ในเวลาที่ก าหนดและต้องเข้าร่วมฟังการสัมมนา 
 Preparing articles of interesting topics in the field of mechanical engineering. 

Submitting a report to the department within the deadline and attending the 
seminar. 

 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering)      
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐานทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  แรงดัน

กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า  เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น  การแปลงรูปพลังงาน
ไฟฟ้าเชิงกล เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  มอเตอร์และการน าไปใช้งาน  แนวคิดระบบไฟฟ้าสามเฟส  วิธีการ
ส่งถ่ายก าลังไฟฟ้า  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น  วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

 Basic direct current (DC) and alternating current (AC) circuit analysis. Voltage, 
current and power. Transformers. Introduction to electrical machinery. 
Electromechanical energy conversion, generators, motors and their uses. Concepts 
of three-phase systems. Method of power transmission. Introduction to some basic 
electrical instruments. Basic electronic circuits. 

 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Materials)          
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ  
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุ

วิศวกรรมหลักประเภทโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ แผนภูมิสมดุลวัฏภาค
และการแปลความหมายของวัฏภาคต่าง ๆ สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 Relationship between structures, properties, production processes and 
applications of the main groups of engineering materials: metals, polymers, ceramics 
and composites. Phase equilibrium diagrams and their interpretation. Mechanical 
properties and materials degradation. 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
    3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ   

จรุยนนท ์
3-6099-00941-XX-X 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(2546) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(2536) 

10 19 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดินทร์ 
แสงสว่าง 
3-5399-00253-XX-X 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุี (2553) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุี (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 

10 
 

33 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย 
วาสนานนท ์
3-2499-00086-XX-X 

วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุ ี(2549) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)  

10 
 

26 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพงศ์        
ศรีตระกลู 
3-3599-00032-XX-X 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ (2550) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(2541) 

10 
 

31 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะพงศ์ 
เพ็ชรสงค์ 
3-7706-00342-XX-X 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื (2541) 

10 
 

33 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/

สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ   
จรุยนนท ์
3-6099-00941-XX-X 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(2546) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(2536) 

10 19 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดินทร์ 
แสงสว่าง 
3-5399-00253-XX-X 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุี (2553) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุี (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 

10 
 

33 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย 
วาสนานนท ์
3-2499-00086-XX-X 

วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุ ี(2549) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)  

10 
 

26 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพงศ์       
ศรีตระกลู 
3-3599-00032-XX-X 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ (2550) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(2541) 

10 
 

31 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะพงศ์ 
เพ็ชรสงค์ 
3-7706-00342-XX-X 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื (2541) 

10 
 

33 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล   

เขตเจนการ 
3-1022-01676-XX-X 

D.Eng. (Energy Technology)  
Asian Institute of 
Technology, Thailand (2008) 
M.S. (Civil Engineering)  
University of Colorado, USA 
(2000) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) 

10 24 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน ์
3-1014-02355-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537) 

10 30 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา     
ศิริสมบูรณ์  
3-1020-01011-XX-X 

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) Sirindhorn 
International 
Institute of Technology 
Thammasat University, 
Thailand (2008) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุี (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540) 

10 31 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.        
ธีระศักดิ์  หุดากร 
5-1306-00016-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540) 

10 31 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช      

พูลเทพ 
3-7099-00461-XX-X 

 

Ph.D. (Microwaves, 
Electromagnetism and 
Optoelectronics Engineering) 
Institut National 
Polytechnique de Toulouse,  
Universitaire de Toulouse, 
France (2008) 
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม
และเครือ่งมอืวัด) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุี (2545) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนอื (2541) 

10 41 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุตม์   
คุณานพดล  
3-5001-00377-XX-X 

บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2554) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) 

10 33 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา 

เมตตานันท 
3-1005-02488-XX-X 

Ph.D. (Energy Technology) 
King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi, 
Thailand (2019) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 
(2547) 
M.Eng. (Energy Technology) 
Asian Institute of 
Technology, Thailand (2003) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2543) 

10 
 

35 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.      
กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู 
3-1021-00940-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุี (2544) 

10 31 

14 อาจารย์ ดร.ณัฐ ธัชยะพงษ์ 
3-6399-00091-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) 

10 27 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.      

ณัฐวุฒิ  ธาราวดี 
1-4899-00004-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล (การ
ผลิต))  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(2549) 

10 29 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปรเมศร์  อารมย์ด ี
3-1017-01458-XX-X 

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) Sirindhorn 
International Institute of 
Technology Thammasat 
University, Thailand (2012) 
M.Eng.Sc. (Mechanical 
Engineering Science) The 
University of New South 
Wales, Australia (2006) 
B.Eng. (Mechanical 
Engineering) Sirindhorn 
International Institute of 
Technology Thammasat 
University, Thailand (2005) 

10 36 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.        
วีระนุช อินทะกันฑ ์
3-5101-00150-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549) 

10 29 

 
 

    



   109 

ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ชัชธานนท์ โพธิคุณ 
3-1016-00151-XX-X 

วศ .ด .  ( วิศวกรรม เครื่ อ งกล ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558) 
วศ .ม .  ( วิศวกรรม เครื่ อ งกล ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) 
วศ .บ .  ( วิศวกรรม เครื่ อ งกล ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)  

0 32 

 

              3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
  

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 อาจารย์อนสุรณ์  ผ่องประภา วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2549)  
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ (2543) 

2 อาจารย์ ดร.รพรีัฐ ธัญวัฒน์พรกุล D.B.A. (International Business) Asian Institute 
of Technology, Thailand (2016)  
E.M.B.A. (International Business and 
Management of Technology) Asian Institute 
of Technology, Thailand (2004) 
M.Eng. (Electric Power System Management) 
Asian Institute of Technology, Thailand 
(2001) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (2539) 

3 อาจารย์ ดร.จริะ อาชายุทธการ D.Eng. (Electric Power System Management) 
Asian Institute of Technology, Thailand 
(2011) 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
  

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

M.S. (Electric Power System Management) 
Asian Institute of Technology, Thailand 
(1997) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2538) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543) 

4 อาจารย์ต่างพักตร์ ตะกรุดแก้ว M.A. (English Language Teaching) Thames 
Valley University, UK (2000) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(2534) 

  
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

การฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล เช่น  การออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบกระบวนการผลิต การจัดสร้างและติดตั้ง
เครื่องจักร การควบคุมเครื่องจักร การควบคุมกระบวนการผลิต การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน งานซ่อม
บ ารุงและวางแผนซ่อมบ ารุง และลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล จ านวนไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
และสหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง การด าเนินงานของนักศึกษาในแผนสหกิจศึกษาก าหนดให้ใช้
วิธีวิจัยในการฝึกทักษะในการปฏิบัติสหกิจศึกษา จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์และน าเสนอ
ผลงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น

ในการเรียนรูท้ฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
2. บูรณาการองค์ความรู้ทีเ่รียนมาเพื่อน าไปแก้ปญัหาทีเ่กิดข้ึนจริง 
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ดี 
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับ

สถานประกอบการได ้
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4.2  ช่วงเวลาท่ีจัดประสบการณ์ 
1. กรณีฝึกงาน                    ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
2. กรณีสหกจิศึกษา              ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
615 373 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
615 473 สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง 

 
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน/งานวิจัย ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ 
สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน/งานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัย ที่สามารถท า
ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบือ้งต้น และ

เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสูส่ังคมได้ 
5.3  ช่วงเวลา ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย   

 5.4  จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 

       (1)   มีการแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงานให้นกัศึกษาเป็นกลุ่ม 
       (2)   มีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา 
       (3)   อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรกึษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
       (1)   คณาจารย์ในภาควิชาฯ ก าหนดเกณฑ์การประเมนิผลรายวิชา 
       (2)   อาจารยแ์ละนักศึกษาก าหนดหัวข้อ 

 (3)   มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ได้ก าหนด
รูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 

 (4)   อาจารยป์ระเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม 
 (5)   อาจารยแ์ละนักศึกษาประเมินผลการเรียนรูร้่วมกันโดยการปรึกษา 
 (6)   นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรบัการประเมินโดยอาจารย์ ซึง่เข้าร่วมฟังการน าเสนอ

ผลการศึกษา 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่

มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์ โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ดังนี ้

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถประมวลความรู้และ
น าไปใช้ประยุกต์งานได้จริงมีความ
พร้อมที่จะออกไปประกอบวิชาชีพได้ 

ให้นักศึกษาฝึกท าวิจัย ออกแบบ และปฏิบัติ ผ่านรายวิชา  
615 373 การฝึกงาน  
615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  
615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 474 สหกิจศึกษา 

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ให้นักศึกษารู้ถึงผลกระทบของการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมรู้ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึง
การรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม และจัดกิจกรรมที่ เสริมสร้าง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ให้นักศึกษามีความสามารถในการน าความรู้ทางวิชาการในแขนง
ต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อประยุกต์ใช้ในการริเริ่มสร้างสรรค์
โครงการต่าง ๆ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวธิกีารวัด 
และประเมินผล 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
PLO1  อธิบายความหมายและคุณคา่ของ
ศิลปะและ  การสร้างสรรค์ได ้

1) การเรียนรู้จากศิลปิน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศลิปะแขนงตา่ง ๆ 
การศึกษาผลงานแนวคดิ และ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อให้สามารถ เข้าใจคุณค่าและ
ความงามของธรรมชาต ิศลิปะ 
และการสร้างสรรค ์
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน  
ระบบออนไลน์/เทคโนโลย ี

การประเมินตามสภาพจริง
ด้วยเคร่ืองมือและวิธีการ
หลากหลาย เช่น การอภิปราย 
การตอบค าถาม การน าเสนอ
ผลงาน โดยให้นักศึกษา
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด และ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ใน
ศิลปะแขนงตา่ง ๆ คุณคา่และ
ความงามของธรรมชาต ิ
ศิลปะและการสร้างสรรค ์
และประเมินจากความถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจนของการ
อธิบาย 

PLO2  อภิปรายความหมาย  ของความ
หลากหลายทางวฒันธรรมได ้

1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
การบรรยาย กรณีศึกษา การ
เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง   
และสถานการณ์จริง การเรียนรู้
ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาตา่งชาต ิ
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
พัฒนาความรู้และความตระหนัก
ด้านวัฒนธรรมและความ
หลากหลาย 
3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์/เทคโนโลย ี
4) การให้นักศึกษาฝึกอภปิราย
เก่ียวกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์จริง 

การประเมินตามสภาพจริง 
ด้วยเคร่ืองมือและวิธีการ
หลากหลาย  เช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบทักษะ
ภาคปฏิบตัิ การสอบปากเปล่า 
การสังเกตพฤติกรรม เช่น ให้
นักศึกษาอภิปรายวฒันธรรม
ของชนชาติและภาษาตา่ง ๆ 
และความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ การ
สื่อสารและการปฏสิัมพันธ์ 
เช่น การเลือกใชภ้าษา การ
แสดงสีหน้าทา่ทาง การแตง่
กาย มารยาททางสงัคม เป็น
ต้น และประเมินจาก ความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
ของการอธิบาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวธิกีารวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO3  ระบุความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐาน ที่จ าเป็น
ต่อการเป็นผู้ประกอบการได ้

การประยุกต์ใช้การสอนแบบเน้น
สมรรถนะ (Competency 
Based) โดยเน้นการบูรณาการ
ความรู้ การอภปิรายแนวคดิทาง
การตลาดและการประกอบธุรกิจ 
การอธิบายทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ การเรียนรู้จาก
ปัญหาเป็นฐาน การทัศนศึกษาดู
งานสถานประกอบการ 
กรณีศึกษาสถานประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ เป็นต้น 

การประเมินตามสภาพจริง
ด้วยเคร่ืองมือและวิธีการ
หลากหลาย เช่น การอภิปราย 
การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม 
การแก้ไขปัญหา การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน   
การประเมินกระบวนการ 
รายงานการทัศนศึกษาดงูาน  

PLO4  มีทักษะการใช้ภาษา  และสื่อสารได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบท การสื่อสารที ่ 
หลากหลาย 

1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) การสอนแบบ
สาธิต (Demonstration 
Method) การสอนแบบใช้
สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
การสอนโดยใชเ้กม 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์/เทคโนโลย ี

การประเมินตามสภาพจริง
ด้วยเคร่ืองมือและวิธีการ
หลากหลาย เช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบทักษะ
ภาคปฏิบตัิ การสอบปากเปล่า     
การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินจากกิจกรรม       

PLO5  เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ        
การสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

1) การเรียนรู้เชงิรุก (Active 
Learning)   
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์/เทคโนโลย ี 
3) สง่เสริมการคิดวเิคราะห ์
ประเมิน และบูรณาการข้อมูล
ข่าวสาร หรือสารสนเทศ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค ์

การประเมินตามสภาพจริง
ในขณะ ท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยการสงัเกต
พฤติกรรม การประเมินตนเอง     
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียนหรือกลุ่มงาน การสอบ
ข้อเขียน การสอบปฏิบตัิ และ
การประเมิน ผลงาน โดย
ประเมินความสามารถในการ
ระบุความต้องการใช้สื่อได้
ถูกต้อง เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไดต้รงตามการใช้
งานอย่างปลอดภยั ถูก
กฎหมายและมีจริยธรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวธิกีารวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO6  แสวงหาความรู้ไดด้้วยตนเอง และน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา ตนเองและการ
ด าเนินชีวติ 

1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง (Self-
directed Learning) เพื่อการ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวติ และ
พัฒนาตนเองให้มีสขุภาวะทาง  
กาย จติ ปัญญา และสงัคม  
2) สง่เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลย ี

การสังเกตพฤติกรรม การ
ออกแบบและวางแผนการ
เรียน ความรับผดิชอบในการ
เรียนรู้ การประเมินตนเอง 
การประเมินความก้าวหน้า
ระหว่างภาคเรียน และการ
ประเมินท้ายภาคเรียนด้วย
การสอบข้อเขยีน สอบปฏิบตัิ 
แฟ้มสะสมงาน หรือรายงาน
ผลการน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและการด าเนิน
ชีวิต 

PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ มีระเบยีบวินัย ตรงต่อเวลา ซ่ือสตัย์สุจริต 
มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
ท างานเปนทีม เช่น การเรียนรู้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning) หรือ
การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning)   
เพื่อส่งเสริม  การแสดงบทบาท 
ของการเปนผนู าและผตูาม ความ
รับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหา
ในหลากหลายสถานการณ์ทัง้ใน
และนอกห้องเรียน 

การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม     
การประเมินผลจาก
สถานการณ์จริง การประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตัิ
ของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรม
การเรียนรู้ และพิจารณา จาก
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวธิกีารวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO8 ใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานหรือด าเนินโครงการได ้

1) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-based Learning) 
เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์  
การสร้างสรรคผ์ลงานและพฒันา 
ให้เกิดความคดิใหม่ การสร้าง
ผลผลิตและนวัตกรรม  
2) การจดัการศึกษาโดยกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ความคดิสร้างสรรค์ใน
การออกแบบผลงาน กิจกรรม
หรือโครงการในชั้นเรียน เน้นการ
คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงความหมาย 
และสะท้อนความคดิดา้นการ
สร้างสรรคแ์ละสุนทรียภาพ ทั้งน้ี 
การสร้างผลงานและการด าเนิน
โครงการสามารถท าได้ทัง้ในและ
นอกห้องเรียน 

การประเมินกระบวนการ
จัดท าผลงาน กิจกรรมหรือ
โครงการ ตัง้แต่การก าหนด
หัวข้อ วางแผน ปฏิบัต ิ
ทบทวน และน าเสนอ      
การสังเกตพฤติกรรม การ
ท างานเป็น กลุ่ม การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน  
การประเมินผลงาน โดย
ประเมินจากความใหม่ของ
แนวคิด/แนวทาง ประโยชน์ 
คุณค่าทางสุนทรียะ เป็นต้น 
 

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อ แก้ไขปญัหาหรือเพื่อออกแบบนวตักรรม
ได้ 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลางโดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 
(Problem-based) ฝึกการคิด
วิเคราะห์ คิดออกแบบอยา่งมี
เหตุผลและเป็นระบบ 

การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อนร่วม  ชั้นเรียนหรือ
กลุ่มงาน การประเมิน
กระบวนการ เช่น การ
วางแผนงาน การออกแบบ
เพื่อการแก้ปัญหา   หรือการ
ออกแบบนวัตกรรม การ
วิเคราะห์และแก้ไขโจทย์
ปัญหาด้วยการวางแผนหรือใช้
นวัตกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวธิกีารวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO10 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏบิัติที่
ปลอดภยัในการท างานและถูกต้องตาม
จรรยาบรรณวิศวกรจากสถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับการปฏบิัตงิานทางวิศวกรรมได้ 

1) บรรยายเก่ียวกับจรรยาบรรณ
วิศวกร 
2) ให้นักศึกษาเขียนระบุ
จรรยาบรรณวิศวกร 
3) ให้นักศึกษาอธิบายเก่ียวกับ
ความส าคัญของจรรยาบรรณ
วิศวกรต่อสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบตัิงานทางวศิวกรรม 
4) ให้นักศึกษาบอกเล่าหรือ
ยกตัวอยา่งเหตุการณ์ เร่ืองราวที่
เก่ียวข้องกับความส าคญัของการ
ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณวิศวกร
ที่ส่งผลต่อสงัคมและอาชีพ 
5) ยกตัวอยา่งกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องกับการปฏบิัตงิานทาง
วิศวกรรมให้นักศึกษาตัดสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบตัิทีถู่กต้องตาม
จรรยาบรรณวิศวกร 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณ
วิศวกร 
2) ประเมินจากความถูกต้อง 
ครบถ้วน และชัดเจนของการ
อธิบายความส าคัญและการ
เชื่อมโยงจรรยาบรรณวิศวกร
กับสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบตัิงานทางวศิวกรรม 
3) ประเมินจากแนวทาง
ปฏิบตัิที่นักศึกษาเลือกจาก 
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตัิงานทางวศิวกรรมให้
ถูกต้องตามจรรยาบรรณ
วิศวกร 
4) ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมในการท าโครงงาน
และการฝึกงาน 

PLO11 ประยุกต์ใชค้วามรู้พื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

ได้ 

1) บรรยายเก่ียวกับความรู้
พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ที่ใช้
ส าหรับการแก้ปญัหาทาง
วิศวกรรม 
2) ก าหนดโจทย์ปญัหาแล้วให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎ ีหรือ
หลักการทางวทิยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาดา้นวิศวกรรม 
3) มอบหมายงานที่มีการก าหนด
ปริมาณและคุณภาพของงานที่
มอบหมายใหท้ าเพื่อแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรม 

1) ประเมินจากการทดสอบ
การแก้ปัญหาดา้นวิศวกรรมที่
ก าหนด โดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฎี หรือหลักการพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ 
2) ประเมินจากงานที่
มอบหมายใหท้ าเพื่อแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวธิกีารวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO12 ประยุกต์ใชค้วามรู้พื้นฐานทาง

วิศวกรรมในการแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกลได ้

1) บรรยายเก่ียวกับความรู้
พื้นฐานทางวศิวกรรมที่ใช้ส าหรับ
การแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2) ก าหนดโจทย์ปญัหาแล้วให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎ ีหรือ
หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมใน
การแก้ปัญหาดา้น
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3) มอบหมายงานที่มีการก าหนด
ปริมาณและคุณภาพของงานที่
มอบหมายใหท้ าเพื่อแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 
4) ก าหนดโจทย์ปญัหาและ
มอบหมายงานให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ในการแก้ปญัหาด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

1) ประเมินจากการทดสอบ
การแก้ปัญหาดา้น
วิศวกรรมเคร่ืองกลที่ก าหนด 
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
หรือหลักการพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 
2) ประเมินจากงานที่
มอบหมายใหท้ าเพื่อแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 
3) ประเมินจากการทดสอบ
การแก้ปัญหาดา้น
วิศวกรรมเคร่ืองกลที่ก าหนด 
โดยการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวธิกีารวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO13 ประยุกต์ใชค้วามรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลตามท่ีสภาวศิวกรก าหนด 
เคร่ืองมือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกลได ้

1) บรรยายเก่ียวกับความรู้เฉพาะ
ทางวศิวกรรมเคร่ืองกลที่ใช้
ส าหรับการแก้ปญัหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2) ก าหนดโจทย์ปญัหาแล้วให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎ ีหรือ
หลักการทางวศิวกรรมเคร่ืองกล
ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3) มอบหมายงานที่มีการก าหนด
ปริมาณและคุณภาพของงานที่
มอบหมายใหท้ าเพื่อแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 
4) ก าหนดโจทย์ปญัหาและ
มอบหมายงานให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ในการแก้ปญัหาด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5) ยกตัวอยา่งกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้
ความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 

1) ประเมินจากการทดสอบ
การแก้ปัญหาดา้น
วิศวกรรมเคร่ืองกลที่ก าหนด 
โดยการประยุกต์ใชค้วามรู้
เฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
2) ประเมินจากงานที่
มอบหมายใหท้ าเพื่อแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 
3) ประเมินจากการทดสอบ
การแก้ปัญหาดา้น
วิศวกรรมเคร่ืองกลที่ก าหนด 
โดยการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 
 

PLO14 ออกแบบชิ้นงานทางวศิวกรรมโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมได ้

1) บรรยายและสาธติวิธีการ 
2) ก าหนดโจทย์ปญัหาหรือ
มอบหมายงานกลุ่มและงาน
รายบุคคล ให้ท าการออกแบบ
ชิ้นงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
พร้อมให้ค าปรึกษา 
3) ก าหนดโจทย์ปญัหาและ
มอบหมายงานให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ในการออกแบบชิ้นงาน
ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 

1) ประเมินจากรายงานการ
ออกแบบชิ้นงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลการออกแบบชิ้นงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3) ประเมินจากการทดสอบ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบ
ชิ้นงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
ที่ก าหนด 
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ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวธิกีารวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO15 ผลิตชิ้นงานทางวิศวกรรมได ้ 1) บรรยายและสาธติวิธีการ 
2) ก าหนดโจทย์ปญัหาหรือ
มอบหมายงานกลุ่มและงาน
รายบุคคล ให้ท าการผลิตชิ้นงาน
ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล พร้อมให้
ค าปรึกษา 
3) ก าหนดโจทย์ปญัหาและ
มอบหมายงานให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ในการผลิตชิ้นงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

1) ประเมินจากชิ้นงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลทีผ่ลิตได ้
2) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลการผลิตชิ้นงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3) ประเมินจากการทดสอบ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์เพื่อผลติชิ้นงานทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกลที่ก าหนด 

PLO16 ออกแบบระบบพลงังานโดยไม่ส่งผล

กระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมได ้

1) บรรยายและสาธติวิธีการ 
2) ก าหนดโจทย์ปญัหาหรือ
มอบหมายงานกลุ่มและงาน
รายบุคคล ให้ท าการออกแบบ
ระบบพลังงาน พร้อมให้
ค าปรึกษา 

1) ประเมินจากรายงานการ
ออกแบบระบบพลังงาน 
2) ประเมินจากการน าเสนอ

ผลการออกแบบระบบ

พลังงาน 

 
PLO17 ค านวณผลประหยัดของการอนุรักษ์

พลังงานได ้

1) บรรยายและสาธติวิธีการ 
2) ยกตัวอยา่งกรณีศึกษาแล้วให้
นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลจาก
รายงานการตรวจวดัพลังงาน 
และค านวนผลประหยัดของการ
อนุรักษ์พลังงานจากข้อมูลที่ได้รับ 
3) ให้นักศึกษาเยี่ยมชมอาคาร
หรือโรงงานแล้วให้นักศึกษา
ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้
พลังงาน 

1) ประเมินจากรายงานการ
ท าการทดลองเพื่อตรวจวัด
และวิเคราะห์การใช้พลังงาน
ของระบบหรืออุปกรณ์ 
2) ประเมินจากการทดสอบ
การวิเคราะห์การใช้พลงังาน
ของระบบหรืออุปกรณ์จาก
โจทย์ปญัหาหรือกรณีศึกษาที่
ก าหนด 
3) ประเมินจากรายงานผล
การเยี่ยมชมอาคารหรือ
โรงงาน 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

          ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ (TQF) 
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร PLOs)                   1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการ

สร้างสรรค์ได้ 
                      

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้  

                      

PLO3 ระบุความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและ
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 

                      

PLO4 มี ทั กษะกา ร ใช้ ภ าษา และสื่ อส า ร ได้ ต ร ง ต าม
วัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 

                      

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

                      

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต 

                      

 
 
 
 



   122 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ต่อ) 
          ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ  (TQF) 

 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร PLOs)                   1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

                      

PLO8 ใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือ
ด าเนินโครงการได ้

                      

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได้ 

                      

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก 
1.5 มีความเสียสละ และมจีิตสาธารณะ 
1.6 สามารถแก้ไขปญัหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ทีก่ว้างไกล 
2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
3.3 รู้จักวิเคราะห์และแกป้ัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยูร่่วมกันในสังคม 
4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการสือ่สารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.3 มีความสามารถวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขและการจัดการข้อมลู 

6. ด้านศิลปะและการสรา้งสรรค์ 
6.1 ตระหนักและช่ืนชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสบืสานภูมิปัญญา 
6.3 มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

                        ผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
                        มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์
ได้ 

                       

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้  
                       

PLO3 ระบุความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้                       

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษาและสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
บริบทการสื่อสารที่หลากหลาย                        

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ                        

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต                        

PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

                       

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนิน
โครงการได้                        

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหา
หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได้                        

PLO10 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยในการท างาน
และถูกต้องตามจรรยาบรรณวิศวกรจากสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมได้ 
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                        ผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
                        มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO11 ประยุกต์ใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้ 

                         

PLO12 ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ 

                         

PLO13 ประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลตามที่
สภาวิศวกรก าหนด เครื่องมือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได ้

                         

PLO14 ออกแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ 

                         

PLO15 ผลิตชิ้นงานทางวิศวกรรมได้                         
PLO16 ออกแบบระบบพลังงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมได้ 

                   
  

    

PLO17 ค านวณผลประหยัดของการอนุรักษ์พลังงานได้                         
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หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                1.1 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตยสุจริต 
       1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม 
  1.3 มีภาวะความเปนผูน าและผูตาม สามารถท างานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง ตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
  1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม  
  1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
2. ด้านความรู้ 
                2.1 มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตรเพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี  
  2.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา ของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม  
  2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
  2.4 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ ที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน  
  2.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
                 3.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี  
  3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
  3.3 สามารถคิด วิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล 
ประกอบการตัดสินใจในการท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ 
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค  
  3.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ ภาษาต าง
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม  
  4.2 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ สวนรวม 
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ ชวยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ  
  4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ ทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  4.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล และ
งานกลุม สามารถปรับตัวและท างานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูน าและผูตามไดอยางมี ประสิทธิภาพ สามารถวางตัว
ไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  
  4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอม       
ตอสังคม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                5.1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรส าหรับการท างานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี  
  5.2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการแก
ปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค  
  5.3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพ  
  5.4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ  
  5.5. สามารถใชเครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา 
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได ้
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU101  ศิลปะศิลปากร                  
SU102  ศิลปากรสร้างสรรค ์                  
SU110  มนุษย์กับการสร้างสรรค ์                  
SU111  บา้น                  
SU112  ความสุข                  
SU113  การตั้งค าถามและวิธีการ                  
SU114  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                  
SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ                  
SU116  ศลิปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศ

ไทย 
        

        

SU117  ศลิปะกับวฒันธรรมทางการเห็น                  
SU118  สถาปตัยกรรมและศิลปะในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต ้
        

        

SU119  การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนา   
คุณภาพชีวิต 

        
        

SU120  ไทยศึกษา                  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU121  วิถพีุทธในประเทศไทยและอาเซียน                  
SU122  สมาธิเชงิประยุกต ์                  
SU123  วิถชีีวิตในสงัคมพหุวัฒนธรรม                  
SU124  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                  
SU125  มนุษย์กับการคิด                  
SU126  ศลิปะและสื่อร่วมสมัยประยุกตเ์พื่อชุมชน                  
SU127  กระบวนการเรียนรู้ระบบสญัลักษณ์ใน

ศตวรรษที่ 21 
        

        

SU128  การตีความศิลปะ                  
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ                  
SU130  การพฒันาการคดิ                  
SU131  การจดัการสารสนเทศเบื้องต้น                  
SU132  โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3                  
SU133  การจดัการสิง่แวดล้อมในครัวเรือน                  
SU134  ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        

        

SU135  ศลิปะการด ารงชีวติ                  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU136  เทคโนโลยีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

        
        

SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย ์                  
SU138  ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน                 
SU139  การพฒันาภาวะผู้น า                  
SU140  เทคโนโลยีพลงังานทดแทน                  
SU141  การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค ์                  
SU142  ดนตรีอาเซียน                  
SU143  สุนทรียภาพแหง่การฟัง                  
SU144  สมาธิในชีวิตประจ าวัน                  
SU145  สงัคมและวัฒนธรรมไทย                  
SU146  โครงการพระราชด าริ                  
SU147  ภาพและเสียงดิจทิัล                  
SU148  พลวัตสงัคมไทย                  
SU149  การดูแลสขุภาพ                  
SU150  ภาพยนตร์วิจักษ ์                  
SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ                  
SU152 ภูมิปญัญาไทยกับการสร้างสรรค ์                  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น                  
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะ

ตะวันออก 
        

        

SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ                  
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย                  
SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน                  
SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวติ                  
SU201  ภาษาอังกฤษในยคุดิจิทัล                  
SU202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ                  
SU203  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์                  
SU210  การใชภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสารและการ

สืบค้น 
        

        

SU211  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและภาษา
ในอาเซียน 

        
        

SU212  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารดา้น
วัฒนธรรม 

        
        

SU213  ภาษาไทยเพื่อการพฒันาชีวติ                  
SU214  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ                  
SU215  นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน                  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์                  
SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรคด์้วย

ภาษาอังกฤษ 
        

        

SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

        
        

SU301  พลเมืองตื่นรู้                  
SU310  การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรม 
        

        

SU311  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน       
ศตวรรษที่ 21 

        
        

SU312  เพศสภาพและเพศวิถ ี                  
SU313  ธรรมชาติวิจักษ ์                  
SU314  รักษ์นก                  
SU315  การอนุรักษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม 
        

        

SU316  โลกของจุลินทรีย ์                  
SU317  อินเทอร์เน็ตสีขาว                  
SU318  สิง่แวดล้อม มลพิษและพลงังาน                  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU319  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

        
        

SU320  โลกแหง่นวัตกรรม                  
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม                  
SU322  การดูแลสตัว์เลี้ยง                  
SU323  จติสาธารณะ                  
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม                  
SU325 ภูมิภาคโลก                  
SU401  ความเป็นผูป้ระกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม 
        

        

SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ                 
SU410  การจดัการเอกสารและจดหมายเหต ุ                  
SU411  การเพาะเหด็และการต่อยอดทางธุรกิจ                  
SU412  เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรม        

อีสปอร์ต 
        

        

SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ                  
SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลติ                  
SU415  การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

SU416  ธุรกิจดิจิทัล                  
600 201 ความคดิสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี

และวิศวกรรม 1  
                 

600 202 ความคดิสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี
และวิศวกรรม 2  

                 

614 201 เขยีนแบบวศิวกรรม                   

615 101 พื้นฐานวิศวกรรม 1                   

615 102 พื้นฐานวิศวกรรม 2                   

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม                   

615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2                   

615 114 กลศาสตร์ของแขง็ 1                   

615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล                   

615 211 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล                   

615 212 การสั่นสะเทือนทางกล                   

615 221 กลศาสตร์ของไหล 1                   

615 222 การถ่ายเทความร้อน                   

615 224 เทอร์โมฟลูอิดสส์ าหรับวศิวกร                  

615 225 ปฏิบตัิการเทอร์โมฟลูอิดส ์                  

615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์                  



   135 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลติและการ
จัดการพลงังาน  

                 

615 241 เขยีนแบบวศิวกรรมเคร่ืองกล                   

615 242 ปฏิบตัิการเขยีนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 1                  

615 243 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกร
เคร่ืองกล  

                 

615 244 ปฏิบตัิการเขยีนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 2                  

615 251 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

                 

615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์           
ประยุกต ์

                 

615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภยั
ส าหรับวิศวกร 

                 

615 311 การออกแบบเคร่ืองจักรกล                   

615 321 เคร่ืองยนต์สันดาปภายในและกังหันก๊าซ                   

615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง                   

615 323 การท าความเย็น                   

615 324 การปรับอากาศ                   



   136 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการ
จัดการพลงังาน  

                 

615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการ
ผลิต 

                 

615 332 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเคร่ืองกล                   

615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลติ                   

615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม                   

615 371 เตรียมฝึกงาน                   

615 372 เตรียมสหกิจศึกษา                   

615 373 การฝึกงาน                   

615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวทิยาศาสตร์
ประยุกต ์

                 

615 471 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 1                   

615 472 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 2                   

615 473 สหกิจศึกษา                   

615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนทส์ าหรับ
วิศวกร    

                 

615 502 สถิตสิ าหรับการวเิคราะห์ทางวศิวกรรม                  

615 511 กลศาสตร์ของแขง็ 2                    
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

615 521 กลศาสตร์ของไหล 2                    

615 522 วิศวกรรมไอน้ า                   

615 523 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวศิวกรรม
พลังงาน  

                 

615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน                   

615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทติย ์                  
615 526 ระบบก าลังของไหล                     

615 527 แหลง่พลงังานทดแทน                   

615 528 การออกแบบอาคารประหยดัพลงังาน                   

615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวศิวกร
เคร่ืองกล  

                 

615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น                   

615 533 ระบบนิวแมติกสแ์ละไฮดรอลิกส ์                   

615 534 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวศิวกรรม      
เมคคาทรอนิกส์  

                 

615 561 การเผาไหมแ้ละควบคุมมลพษิ                   

615 562 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร                   
615 563 เชื้อเพลงิชีวมวลและการแปรสภาพ                   

615 564 เทคโนโลยยีานยนต์                                                                                        
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

615 565 เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1                   

615 566 เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2                   

615 567 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3                     

615 568 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 4                     

615 571 สัมมนา                  

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                   

620 101 วัสดุวศิวกรรม                  

 หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes  

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 
 

แผนการศึกษาปกติ 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

ชั้นปีท่ี 1                              
SU101 ศิลปะศิลปากร  3(3-0-6) U                 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์  3(3-0-6) U    Ap  Ap, 

At 
Ap          

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล  3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 
At 

           

SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 

3(2-2-5)  U  Ap              

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4)            Ap      
615 101 พื้นฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4)          R,At Ap       
615 102 พื้นฐานวิศวกรรม 2  3(2-3-4)           Ap       
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)            Ap      
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6)            U      
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1  3(3-0-6)            Ap      
615 121 อุณหพลศาสตร์ทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 1  
3(3-0-6)            U      

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน  3(3-0-6)            Ap      
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)            Ap      
ชั้นปีท่ี 2                     
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
3(3-0-6)   U  Ap             

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
เทคโนโลยแีละวิศวกรรม 1  

1(0-3-0) U      At Ap          

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
เทคโนโลยแีละวิศวกรรม 2  

1(0-3-0)       At Ap An         

615 211 กลศาสตรเ์ครื่องจักรกล  3(3-0-6)             Ap  U   
615 212 การสั่นสะเทอืนทางกล  3(3-0-6)             Ap     
615 221 กลศาสตร์ของไหล 1  3(3-0-6)            Ap      
615 222 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6)             Ap   U  
615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส ์
3(2-3-4)            Ap      
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

615 232 การวัดส าหรบัวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการพลังงาน  

3(2-3-4)            Ap     Ap 

615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  1(1-0-2)              Ap    
615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบ

วิศวกรรมเครื่องกล 1 
1(0-3-0)              Ap,S    

615 243 กระบวนการผลิตส าหรบั
วิศวกรเครื่องกล  

3(2-3-4)               Ap,S   

615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล 2 

1(0-3-0)              Ap,S    

615 251 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล  

3(3-0-6)            Ap      

615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรบั
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

3(3-0-6)    Ap              

615 262 การบรหิารโครงการและความ
ปลอดภัยส าหรับวิศวกร 

3(3-0-6)          At  Ap Ap     
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

ชั้นปีท่ี 3                    
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์  
3(3-0-6)   U  Ap Ap             

SU301 พลเมอืงตื่นรู ้ 3(3-0-6)  U    Ap, 
At 

Ap, 
At 

          

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6)    U     Ap An         
615 311 การออกแบบเครือ่งจักรกล 3(3-0-6)             Ap Ap    
615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

และกังหันก๊าซ  
3(3-0-6)             Ap     

615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง  3(3-0-6)             Ap   Ap  
615 323 การท าความเย็น  3(3-0-6)             Ap   Ap Ap 
615 324 การปรบัอากาศ  3(3-0-6)             Ap   Ap Ap 
615 325 การออกแบบระบบความ

ร้อนและการจัดการพลงังาน  
3(3-0-6)             Ap   An,At An 

615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมใน
กระบวนการผลิต 

1(0-3-0)             Ap Ap    

615 332 การควบคุมอัตโนมัติทาง
วิศวกรรมเครื่องกล  

3(3-0-6)             Ap     
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  1(0-3-0)             Ap  Ap   
615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน

วิศวกรรม 
1(0-3-0)             Ap An,At An   

615 371 เตรียมฝกึงาน  1(0-3-0)    U   U   U,At        
615 373 การฝึกงาน  1(ไม่น้อยกว่า 

240 ชั่วโมง) 
   Ap  Ap Ap  Ap Ap,At        

ชั้นปีท่ี 4  3                   
615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ

วิทยาศาสตร์ประยุกต ์
3(3-0-6)    Ap              

615 471 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 1*(0-3-0)    Ap Ap Ap Ap  Ap Ap,At   Ap     
615 472 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 2 3(0-9-0)    Ap   Ap Ap An Ap,At   Ap     

 

หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามช้ันปี ตามระดบัผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบสุัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs  
Remembering แทนด้วยสัญลกัษณ์  “R”    Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”     Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”   

Analyzing        แทนด้วยสัญลกัษณ์ “An”  Evaluating       แทนด้วยสัญลกัษณ์ “E”      Creating แทนด้วยสัญลกัษณ์ “C”  

ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลกัษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลกัษณ์ “At” 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes  

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 
 

แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

ชั้นปีท่ี 1                              
SU101 ศิลปะศิลปากร  3(3-0-6) U                 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์  3(3-0-6) U    Ap  Ap, 

At 
Ap          

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล  3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 
At 

           

SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 

3(2-2-5)  U  Ap              

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4)            Ap      
615 101 พื้นฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4)          R,At Ap       
615 102 พื้นฐานวิศวกรรม 2  3(2-3-4)           Ap       
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)            Ap      
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6)            U      
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1  3(3-0-6)            Ap      
615 121 อุณหพลศาสตร์ทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 1  
3(3-0-6)            U      

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน  3(3-0-6)            Ap      
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)            Ap      
ชั้นปีท่ี 2                     
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
3(3-0-6)   U  Ap             

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
เทคโนโลยแีละวิศวกรรม 1  

1(0-3-0) U      At Ap          

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
เทคโนโลยแีละวิศวกรรม 2  

1(0-3-0)       At Ap An         

615 211 กลศาสตรเ์ครื่องจักรกล  3(3-0-6)             Ap  U   
615 212 การสั่นสะเทอืนทางกล  3(3-0-6)             Ap     
615 221 กลศาสตร์ของไหล 1  3(3-0-6)            Ap      
615 222 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6)             Ap   U  
615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส ์
3(2-3-4)            Ap      



   146 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

615 232 การวัดส าหรบัวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการพลังงาน  

3(2-3-4)            Ap     Ap 

615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  1(1-0-2)              Ap    
615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบ

วิศวกรรมเครื่องกล 1 
1(0-3-0)              Ap,S    

615 243 กระบวนการผลิตส าหรบั
วิศวกรเครื่องกล  

3(2-3-4)               Ap,S   

615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล 2 

1(0-3-0)              Ap,S    

615 251 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล  

3(3-0-6)            Ap      

615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรบั
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

3(3-0-6)    Ap              

615 262 การบรหิารโครงการและความ
ปลอดภัยส าหรับวิศวกร 

3(3-0-6)          At  Ap Ap     
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

ชั้นปีท่ี 3                    
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์  
3(3-0-6)   U  Ap Ap             

SU301 พลเมอืงตื่นรู ้ 3(3-0-6)  U    Ap, 
At 

Ap, 
At 

          

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6)    U     Ap An         
615 311 การออกแบบเครือ่งจักรกล 3(3-0-6)             Ap Ap    
615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

และกังหันก๊าซ  
3(3-0-6)             Ap     

615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง  3(3-0-6)             Ap   Ap  
615 323 การท าความเย็น  3(3-0-6)             Ap   Ap Ap 
615 324 การปรบัอากาศ  3(3-0-6)             Ap   Ap Ap 
615 325 การออกแบบระบบความ

ร้อนและการจัดการพลงังาน  
3(3-0-6)             Ap   An,At An 

615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมใน
กระบวนการผลิต 

1(0-3-0)             Ap Ap    

615 332 การควบคุมอัตโนมัติทาง
วิศวกรรมเครื่องกล  

3(3-0-6)             Ap     
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา*  
จ านวน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes  

หน่วยกิต  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (PLO)  หมวดวิชาเฉพาะ (PLO)  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 

615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  1(0-3-0)             Ap  Ap   
615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน

วิศวกรรม   
1(0-3-0)             Ap An,At An   

615 372 เตรียมสหกจิศึกษา  1(0-3-0)    U   U   U,At        
615 373 การฝึกงาน  1(ไม่น้อยกว่า 

240 ชั่วโมง) 
   Ap  Ap Ap  Ap Ap,At        

ชั้นปีท่ี 4  3                   
615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ

วิทยาศาสตร์ประยุกต ์
3(3-0-6)    Ap              

615 473 สหกิจศึกษา  12(ไม่น้อยกว่า 
640 ช่ัวโมง) 

   Ap  Ap Ap  Ap Ap,At   Ap     

 

หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามช้ันปี ตามระดบัผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบสุัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs  

Remembering แทนด้วยสัญลกัษณ์  “R”    Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”     Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”   

Analyzing        แทนด้วยสัญลกัษณ์ “An”  Evaluating       แทนด้วยสัญลกัษณ์ “E”      Creating แทนด้วยสัญลกัษณ์ “C”  

ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลกัษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลกัษณ์ “At”
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ตารางข้อมลูความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา หมายเหต ุ
1 นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในช้ันปีที่ 1 สามารถอธิบายความหมายและ

คุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ มีทักษะการใช้ภาษาและสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
และประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ได ้

 

2 นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในช้ันปีที่  2 สามารถแสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
ประยุกต์ใช้ความรู้องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้ 

 

3 นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในช้ันปีที่ 3 สามารถอภิปรายความหมายของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ แสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต  ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการ  คิดวิเคราะห์ 
วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรม ออกแบบ
และผลิตช้ินงานทางวิศวกรรม รวมถึงออกแบบระบบพลังงานโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม และค านวนผลประหยัดของการอนุรักษ์
พลังงานได้ 

 

4 นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในช้ันปีที่ 4 สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ปลอดภัยในการท างานและถูกต้องตามจรรยาบรรณวิศวกรจากสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม  และประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรมเครื่องกลตามที่สภาวิศวกรก าหนด เครื่องมือ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได ้
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  
 

2. การประเมินผลนักศึกษา 
การประเมินผลนักศึกษามกีารประเมินหลายแบบโดยอยูบ่นพื้นฐานของการวัดผลสัมฤทธ์ิตามผลการ

เรียนรู้ ดังนี ้
 2.1   การประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา มีการประเมิน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และสิ้นสุด
การเรียน โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ซึ่งอาจใช้หลายวิธีการประเมินร่วมกัน เช่น 
การท ารายงาน การสังเกตการปฏิบัติงาน ปฏิบัตงิานและผลสัมฤทธ์ิ การเข้าร่วมกจิกรรม การสอบ การถอด
บทเรียน อภิปรายกลุ่ม การน าเสนอ การตอบข้อซักถาม การสอบถามหรือสัมภาษณ์นักศึกษา หรือผลสัมฤทธ์ิของ
งาน เป็นต้น 

2.2   การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ์ และต้องแจ้งเกณฑ์การ
วัดผลรายวิชาให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจนในการเรียนการสอนครัง้แรก 

2.3 ใช้วิธีการประเมินแบบ Rubrics เช่น รายวิชา 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 และ 615 472 
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 เป็นต้น 

2.4 มีการสะท้อนกลับผลการประเมินผู้เรียนให้กับนักศึกษาทราบโดยประกาศคะแนนสอบย่อย คะแนน
เก็บ คะแนนสอบกลางภาค กรณีรายวิชาที่มีการน าเสนองานหน้าช้ันเรียนให้สะท้อนผลการประเมินให้นักศึกษา
ทราบภายในระยะเวลาที่นักศึกษาสามารถน าไปปรับปรุงการเรียนของตนเองในภาคการศึกษาน้ัน 

2.5 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยสามารถยื่นผ่านงานบริการการศึกษาของคณะวิชา 
 

3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
  (2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน  
   (3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 



   151 

   (4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
(5) สัมภาษณ์นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
(6) ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้รายช้ันปี โดยวิธีการตอบข้อซักถาม การสอบถามหรือสัมภาษณ์

นักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

  3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพือ่น า
ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 
   (1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
   (2) ส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้า

ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น 
  (3) ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
  (4) ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 
  (5) รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
  (6) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 4.1 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

4.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ต้องสอบได้
หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ
และกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 2.00 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ 

และหลักสูตรที่สอน  
  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์  
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
  (2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  (4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
  (3) กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชา 
   (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรได้ถูกปรับปรุงเพื่อจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างหลักสูตรได้ถูกออกแบบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรี โดยมีการปรับปรุงทุก 5 ปี
การศึกษา โดยหลักสูตรได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
ก าหนดให้ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า นักเรียนมัธยมปลาย และนายจ้าง และ
กรรมการได้ประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดกรองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนั้นก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตรและออกแบบหลักสูตรโดยวิธีการออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับ (Backward curriculum 
design) 

รายละเอียดของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรได้ระบุใน มคอ.3 โดยมีการก ากับติดตามคุณภาพหลักสูตร
และรายวิชาตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการโดยการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาแล้วรายงานใน
มคอ.5 และมคอ. 7 จากนั้นน าผลไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลในมคอ . 3 ต่อไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

หลักสูตรบริหารโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจ าสาขาวิชาที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมี
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่คณะกรรมการ
หลักสูตร โดยมีการด าเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ครอบคลุมการด าเนินการการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยแบ่งเป็น 

1.1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดูแลองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 วางแผนและบริหารหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

1.2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อน ามาจัดท า มคอ.7 และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
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2.  บัณฑิต 
2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและมี
คุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ผู้น า
แห่งการสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ความรู้ความช านาญ ตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ ความเป็นไทย ความ
ซื่อสัตย์และคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและจิตสาธารณะ และทักษะส าคัญส าหรับพลเมืองอนาคต 
  2.2 การท างานหริอประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
   (1) จัดให้มีการส ารวจอัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา 
   (2) จัดให้มีการส ารวจอัตราการได้งานท าตรงสาขาวิชาในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
   (3) จัดให้มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม และตาม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด ในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน ามาใช้ประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร 

 
3.  นักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  หลักสูตรฯ มีการรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ตามแผนการรับนักศึกษาที่ตั้งไว้ โดยมีช่องทางการรับเข้าใน
ระบบ TCAS และช่องทางการรับเข้าอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของภาควิชาและหลักสูตร ซึ่งนโยบาย เกณฑ์ และ
กระบวนการรับนักศึกษาจะแสดงอย่างชัดเจนและเป็นข้อมูลของหลักสูตรปัจจุบันตามที่เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ระบุ ส าหรับการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาแรกเข้า ทางด้านวิชาการ ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีการสอนปรับพื้นฐานในช่วงก่อนเปิดภาค
การศึกษาต้น ทั้งนี้เพื่อปรับให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มรายวิชาพื้นฐานเพิ่มข้ึน อีกทั้งปรับระดับความรู้
พื้นฐานของนักศึกษาที่มาจากต่างโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน รวมทั้งมี การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาไว้คอยดูแลให้
ค าแนะน าเรื่องการลงทะเบียนต่าง ๆ  และมีนักศึกษารุ่นพี่คอยให้ค าแนะน าในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
  3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนว 
  หลักสูตรฯ มีการควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนว แก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยหลักสูตรฯ ได้จัดตารางเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาใน
แต่ละช้ันปี เพื่อปรึกษาและรับแนวทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 



   155 

  3.3 การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  คณะฯ มีระบบตรวจสอบจ านวนหน่วยกิต การตรวจสอบการจบของนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ยื่น
ความประสงค์ขอจบการศึกษา ทางคณะฯ จะตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนรายวิชาเรียนครบตามที่ระบุในหลักสูตร
หรือไม่ หากยังไม่ครบก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
  3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิในการขอดูข้อสอบและทราบรายละเอียดการประเมินของรายวิชา ซึ่งจะมีการ
ประกาศไว้เพื่อแจ้งข้ันตอนให้นักศึกษาทราบ นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงกับทางภาควิชาฯ และ
คณะฯ และการประเมินความพึงพอใจผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (www.reg.su.ac.th) 
จากนั้นหลักสูตรฯ น าข้อมูลผลการประเมินที่ได้มาประชุม และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
4.  อาจารย ์
  หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
  4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
  ระบบการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามแผนการสรรหาบุคลากร ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ต้องมีความรู้เพียงพอในการสอนและประเมินสมรรถนะของผู้เรียน โดยอาจารย์
ประจ าที่สอนในหลักสูตรต้องเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลรายวิชา เพื่อให้ได้รับข้อมูลไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดการรักษาคุณภาพของ
หลักสูตรและนักศึกษา 
  4.2 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์  
  ภาควิชาฯ ด าเนินการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยจัดท าโครงการต่าง ๆ 
ได้แก่ 
  (1) โครงการเงินรางวัลส าหรับผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ส าหรับบุคลากรของภาควิชาฯ 
  (2) โครงการเงินรางวัลส าหรับผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ (E-learning) ส าหรับ
บุคลากรของภาควิชาฯ 
  (3) โครงการเงินรางวัลส าหรับผู้ผลิตต ารา/หนังสือ ส าหรับบุคลากรของภาควิชาฯ 
  (4) โครงการสนับสนุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ส าหรับบุคลากรของภาควิชาฯ 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
  5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา 

หลักสูตรมีการรวบรวมข้อคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย์ บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  นักศึกษา
ปัจจุบัน นักเรียนมัธยมปลายที่คาดว่าจะเข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อน ามาออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้หลักสูตร จากนั้นกรรมการร่างหลักสูตรได้ประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดกรองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แล้วน ามาก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและออกแบบหลักสูตรโดยวิธีการออกแบบการเรียนรู้
ย้อนกลับ (Backward curriculum design) มีการจัดท าแผนผังกระจายความรับผิดชอบของผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตรไปสู่แต่ละรายวิชาในหลักสูตร จากนั้นมอบหมายให้กลุ่มอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
จัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่รายวิชารับผิดชอบ 
แล้วจัดท าค าอธิบายรายวิชา ต่อไป โดยหลักสูตรมีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย 
  5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
  หลักสูตรฯ มีการประชุมจัดตารางสอน และจัดคณาจารย์ โดยพิจารณาจากภาระงานสอน ความ
เช่ียวชาญของอาจารย์ผู้สอน และขนาดห้องเรียน 

หลักสูตรฯ มีการน าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชา โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้โดย
บัณฑิตเป็นผู้น า ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม ก่อนเปิดภาคเรียน หัวหน้าภาควิชาท าการอนุมัติ
มคอ. 3 ตามค าแนะน าของประธานหลักสูตร ซึ่งในมคอ.3 จะแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล และเอกสารประกอบการสอน หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผลผู้เรียนผ่านทางงาน
มอบหมาย การบ้าน สอบย่อย ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3 และมีการประชุมเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของแต่ละ
รายวิชา จากนั้นน าผลการทวนสอบฯ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเรียนการสอนครั้งถัดไปโดยแสดงใน มคอ.5 และ
จะต้องส่งมคอ. 5 ให้กับภาควิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

หลักสูตรท าการส ารวจความต้องและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่
ภาคการศึกษา แล้วน าผลมาใช้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและปรับปรุงหลักสูตร  
  หลักสูตรจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีในการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร และน าผล
การก ากับติดตามมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การสอน การประเมินผลนักศึกษา และใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
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5.3 การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานตามหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) 

หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนใช้กลยุทธ์การประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน รวมถึงอาจารย์ผู้สอนต้องแสดงแนว
ทางการประเมินผลให้ผู้เรียนได้รับทราบ และใช้วิธีการประเมินผลที่ถูกต้อง เช่ือถือได้ และมีความยุติธรรม 
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนทราบผลการประเมินอย่างทันเวลาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของรายวิชาและของหลักสูตรได้ 
  หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินผลผู้เรียนผ่านทางงานมอบหมาย การบ้าน สอบย่อย ตามที่ได้ระบุ
ไว้ใน มคอ.3 และมีการประชุมเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของแต่ละรายวิชา จากนั้นน าผลการทวนสอบฯ มาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงเรียนการสอนใน มคอ.5 และมคอ.6 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ภาควิชาฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆอย่างเพียงพอ เช่น 
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติการ รวมถึงการซ่อมบ ารุง
ต่าง ๆ โดยหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน และผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้ ประกอบด้วย 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตไร้สาย และซอฟต์แวร์ทางวิชาชีพ เช่น CAD-CAM, 
SolidWorks, AutoCAD, CFD: Ansys, CFD: scSTREAM Academics Research เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ
และใช้งานจริง นอกจากนี้หลักสูตรยังจัดให้มีอุปกรณ์ เช่น เครื่องมือวัดความดัน อัตราไหลและอุณหภูมิ เครื่อง
เช่ือมด้วยไฟฟ้า เครื่องเช่ือมด้วยก๊าซ เครื่องตัดด้วยก๊าซ เครื่องมือตัดโลหะ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ 
เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียระไน และเครื่องมือรวมทั้งชุดฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ชุดฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าก าลังและ
อิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกปฏิบัติการอุปกรณ์ควบคุมแบบนิวเมติก และมีการทบทวนการซ่อมบ ารุงและปรับปรุง และ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่บริการวิชาการและเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยสอนในการสนับสนุนการเรียนให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีหนังสือและบทความวิชาการทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้นักศึกษาใช้งานได้ที่ส านักหอสมุด และจากฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ                                     

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

 ปี 
2568 

ปี 
2569 

(1) อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553” 

X X X X X                                                                                                                                                                                    

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

 ปี 
2568 

ปี 
2569 

 (10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งช้ีบงัคับที่ต้องมผีลการด าเนินการ (ข้อที่ 1-5) (ตัว)         
ในแต่ละป ี

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งช้ี (ตัว) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมใน
แต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบง่ช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 9  ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบง่ช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 10  ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบง่ช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 10  ตัว 
2568 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบง่ช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 11  ตัว 
2569 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบง่ช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 12  ตัว 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

1.1.2 จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด 

1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนต่อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้

อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้อง และ/หรือ ปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
  คณะก าหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  2.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกช้ันปี และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อื่นที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
  (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ
สอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถัดไป 
  (2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 
  (2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
  (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  (4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
 

(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
(ค)  รายงานผลการประเมินหลักสูตร และข้อมลูร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท า  
(ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
(ฉ)   ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 
(ช) ตารางแสดงความสอดคลอ้งของผลลพัธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :  
 PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ภาคผนวก  ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดบัปรญิญาบณัฑิต 
พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

1. ชื่อ-นามสกุล 
นายพงษ์ศิริ จรุยนนท์ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546) 
วศ .บ.  (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536) 

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 

 ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

   Proceedings  
Hudakorn, T., Kitjettanee, C., Sritrakul, N. and Jaruyanon, P. (2019). "A 

Feasibility Study of Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) Biogas 
Network from Water hyacinth at Hin Moon, Bang Len, Nakhon 
Pathom  Province." The 2019 International Electrical Engineering 
Congress (iEECON), 1-4. Prachuap Khiri Khan, Thailand, 6-8 March 
2019. 

 

Chantavit, R., Budnard, J. and Jaruyanon, P. (2019). "Satisfaction to 
Household Biogas Users in Phrae Province Thailand." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 964-968. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 

Sritrakul, N., Santhadkha, C., Hudakorn, T. and Jaruyanon, P. (2019). 
"Feasibility Study of an Electric Shuttle Bus in Silpakorn University, 
Sanam Chandra Palace Campus." The 2019 International Electrical 
Engineering Congress (iEECON), 1-4. Prachuap Khiri Khan, Thailand, 
6-8 March 2019. 
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Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2018). "Review on Heat Transfer and 
Pressure Drop in Circular Tube with Twisted Tape." The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 294-302. Vientiane, Lao 
PDR, 11-13 July 2018. 

 

Panthai, A., Hudakorn, T. and Jaruyanon, P. (2018). "A review of 
themochemical heat storage", The 10th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2018), 480-485. Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 
2018. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ปี 

ระดับปรญิญาตร ี
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 223 กลศาสตร์ของไหล 1 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์
615 305 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องจักรกล  
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ  
615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล  
615 313 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 
615 322 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรบัวิศวกร 
615 323 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์
615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 
615 521 กลศาสตร์ของไหล 2 
615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 1 
615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 2 
623 214 ปฎิบัติการไฟฟ้า 
 623 215 ปฏิบัติการการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
623 553 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม 

 
 
 
 
 

183 



                                                             มคอ.2  
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

2. ชื่อ-นามสกุล 
นายธิบดินทร์  แสงสว่าง 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553) 

 วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 
 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
   

  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

Proceedings 
Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sansawang, T. and Sirisomboon, K.  

(2019). "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant Cooling 
System in Weight Training Area of Priwet Fitness Center." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 892-898. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019-1 August 2019. 

 
Wasananon, S., Sirisomboon, K., Sansawang, T. and  Wasananon, D. (2019) , 

"A Survey Study on Freetime Behaviour of Undergraduate Students in 
Mechanical Engineering Program." The 11th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 959-963. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019-1 August 
2019. 
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Sansawang, T., klaunkloy, S. and Nongkunsan, N. (2019). "Simulation of 
CO Ventilation System in Underground Parking Area." 15th Asia 
Pacific Conference on the Built Environment, 1-6. Hanshin Arena 
9F (Hi-Lai Shopping Center), Kaohsiung Taiwan. 18-19 October 
2019. 

 

Sansawang, T., Kunama, C., Tarpunya, N., Intano, W., Bhothikhun, C., 
Wasananon, S. and Arromdee, P. (2019). "The Study of 
Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel 
Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste Cooking Oil." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 148-153. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019-1 August 2019. 

 

Surachotivet, T. and Sangsawang, T. (2018). "The embodied energy & 
greenhouse gas emission of residential building in Silpakorn 
university, Nakhon Pathom, Thailand." The 10th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 158-162. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018.  

 

ชัชธานนท์ โพธิคุณ, ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ปรเมศร์ อารมย์ดี และณัฐวัฒน์ โสภา
มาตร (2563).  "การเปรียบเทียบความสบายเชิงความร้อนของระบบปรับ
อากาศแบบแยกส่วนและระบบท าความเย็นแบบแผ่รังสีภายในสถานออก
ก าลังกายไปรเวทย์ฟิตเนสแอนด์สปาบริเวณคาร์ดิโอและโยคะโดยพลศาสตร์
ของไหลเชิงค านวณ." การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 19), 73-79. ณ 
เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จ.จันทบุรี, 12-13 มีนาคม 2563. 

 
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, จักษวัชร์ ตั้งคุณากรนนท์ และเมธาวี เตชถิรพรธรรม (2562). 

"สมการฐานพลังงานของอุตสาหกรรมผลิตอาหาร; กรณีศึกษาโรงงานผลิตไส้
กรอก." การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 33, 1-4. จ.อุดรธานี, 2-5 กรกฎาคม 2562. 
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ธิบดินทร์ แสงสว่าง , วาสนา แกประโคน, วัชรากร อินทะโน และวัชรินทร์ 
ประเสริฐทองกร. (2561). “การเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามัน
พืชที่ใช้แล้วด้วยสนามไฟฟ้าโดยใช้เอทานอลและเมทานอล.” การประชุม
วิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 17, 127-132. ล าปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.ล าปาง, 15 – 
16 กุมภาพันธ์ 2561. 

 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ธีระชัย สุรโชติเวทย์, ขวัญจิรา เข็มทอง และชมพูนุช สินทอง. 
(2561). “คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการก่อสร้างโกดังสินค้า โดยใช้หลักการ ลีน 
คอนสตรั๊คช่ัน.” การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล
ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 90-95.  ล าปางรี
สอร์ท อ.เมือง จ.ล าปาง, 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ปี 
ระดับปรญิญาตร ี
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
614 203 อุณหพลศาสตร์ 
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 221 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 341 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
615 342 การปรับอากาศ 
615 402 ปฏิบัติการการออกแบบระบบความร้อน 
615 442 การปรับอากาศ 
615 527 แหล่งพลังงานทดแทน 
623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม 
623 311 ธุรกิจอุปกรณ์การท าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 
623 515 ธุรกิจยานยนต์ 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 632 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ข้ันสูง 
624 633 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
624 636 แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลงังาน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
3. ชื่อ-นามสกุล 

นายศุภชัย  วาสนานนท์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  

  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

   Proceedings  
Wasananon, S., Sirisomboon, K., Sansawang, T. and Wasananon, D. 

(2019). "A Survey Study on Freetime Behaviour of Undergraduate 
Students in Mechanical Engineering Program." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 959-963. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

Sansawang, T., Kunama, C., Tarpunya, N., Intano, W., Bhothikhun, C., 
Wasananon, S. and Arromdee, P. (2019). "The Study of 
Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel 
Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste Cooking Oil." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 148-153. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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Bhothikhun, C., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P. and 
Wasananon, D. (2019). "Evaluation on Decision Making of Installing 
Small Solar Rooftop Station on Domestic Building." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 132-137. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

  
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี 

ระดับปรญิญาตร ี
084 107 พลังงานในอาเซียน 
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
615 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
623 111 การค านวณและกลศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
623 301 กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม 
623 314 วิศวกรรมความปลอดภัย 
623 411 ธุรกิจอุปกรณ์ความปลอดภัยทางวิศวกรรม 
623 513 คอมพิวเตอร์พื้นฐานส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 
623 536 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

4. ชื่อ-นามสกุล 
นายนพพงศ์  ศรีตระกลู 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2550) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541) 

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

   Proceedings  
Santhadkha, T., Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2019). "Effects of 

Evaporator Section Length and Number of Turns on Thermal 
Performance of a Rotating Close d-loop Oscillating Heat Pipe." 
The 11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 262-267. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019.  

 
Hudakorn, T., Kitjettanee, C., Sritrakul, N. and Jaruyanon, P. (2019). "A 

Feasibility Study of Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) Biogas 
Network from Water hyacinth at Hin Moon, Bang Len, Nakhon 
Pathom  Province." The 2019 International Electrical Engineering 
Congress (iEECON), 1-4. Prachuap Khiri Khan, Thailand, 6-8 March 
2019. 
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Sritrakul, N., Hudakorn, T. and Khatisuk, M. (2019). "Effect of Particle 
Size on the Pellet Property of a Typha Angustifolia Pellet." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 159-184. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 
Sritrakul, N., Santhadkha, T., Hudakorn, T. and Jaruyanon, P. (2019).  

"Feasibility Study of an Electric Shuttle Bus in Silpakorn University, 
Sanam Chandra Palace Campus." The 2019 International 
Electrical Engineering Congress (iEECON), 1-4. Prachuap Khiri Khan, 
Thailand, 6-8 March 2019. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 

ระดับปรญิญาตร ี
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสด ุ
615 322 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 
615 323 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ 
615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 
615 521 กลศาสตร์ของไหล 2 
623 112 การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรบันักศึกษาธุรกจิวิศวกรรม 
623 212 เทอร์โมฟลูอิดส ์
623 215 ปฏิบัติการการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
623 551 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
5. ชื่อ-นามสกุล 

นายศิวะพงศ์  เพ็ชรสงค์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื (2541) 

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  

  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
   

   Proceedings  
Mettanant, V., Katejanekarn, T. and Phetsong, S. (2019). "A Survey of 

Detached Houses and Townhouses for Energy Analysis in Bangkok 
and Nakhon Pathom." The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 995-1001. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 
August 2019. 

 
Mettanant, V., Sopamart, N., Hongpathomkod, P., Katejanekarn, T. and 

Phetsong, S. (2019). "The energy saving potential of using interior 
vertical blinds in office buildings." The 11th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 257-261. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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Phetsong, S., Mettanant, V., Weerayuth, N. and Kilaki, P. (2019). "A 
survey of decision making to studying in engineering faculty in 
Nakhon Pathom Thailand." The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 1001-1006. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 
1 August 2019. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี 

ระดับปรญิญาตร ี
084 108 พลังงานในอาเซียน 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1 
615 212 กลศาสตร์ของแข็ง 1 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ 
615 301 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
623 323 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ 
615 334 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรเครื่องกล 
623 111 การค านวณและกลศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
623 211 ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

6. ชื่อ-นามสกุล 
นายทสพล เขตเจนการ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
D.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2008) 
M.S. (Civil Engineering) University of Colorado, USA (2000) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) 

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตพีิมพ์ในรอบห้าป)ี   
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
   

  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

    บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
Katejanekarn, T. and Pomsorn, N. (2019). "Effects of Sorting Schemes 

on the Most Cost-Effective Number of Energy Conservation 
Measures". INTERNATIONAL ENERGY JOURNAL Volume 19 
Issue/No. 4 (December 2019): 213-232. (ISI) 

 
Proceedings 

Mettanant, V., Katejanekarn, T. and Phetsong, S. (2019). "A Survey of 
Detached Houses and Townhouses for Energy Analysis in Bangkok 
and Nakhon Pathom." The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 995-1001. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 
August 2019. 
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Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2019). "The Effects of Using Interior 
vertical Blinds on Energy Consumption and Thermal Comfort in 
Office Buildings." 15th Asia Pacific Conference on the Built 
Environment, 1-5. Hanshin Arena 9F (Hi-Lai Shopping Center), 
Kaohsiung Taiwan, 18-19 October 2019.  

 
Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2019). "The Financially Optimum 

Level for a Green Office Building: LEED v4 vs LEED 2009." The 
2019 International Electrical Engineering Congress (iEECON), 1-4. 
Prachuap Khiri Khan, Thailand, 6-8 March 2019.  

 
Mettanant, V., Sopamart, S., Hongspathomkod, P., Katejanekarn, T. and 

Phetsong, S. (2019). "The energy saving potential of using interior 
vertical blinds in office buildings." The 11th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 257-261. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 
Katejanekarn, T., Chaowanapanit, Ch., Rawas, P. and Sarachai, M. 

(2019).  "Verification of Seasonal Performance Calculation for an 
Air Conditioner According to ISO 16358-1:2013." The 15th Asia 
Pacific Conference on the Built Environment (APCBE 2019), C-02-
1-C-02-5. Hanshin Arena 9F (Hi-Lai Shopping Center), Kaohsiung 
Taiwan, 18-19 October 2019. 

 
Katejanekarn, T., Visavacholakarn, C. and Kanchanapanyapong, T. 

(2019). "Willingness-to-Pay of Students for a Green Apartment 
Building." The 2019 International Electrical Engineering Congress 
(iEECON2019), P1076-1-P1076-6.Cha-am, Phetchaburi Thailand. 6-
8 March 2019. 
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Chaowanapanit, C., Pukniam, W., Anekkijsomboon, S., Mettanant, V., 
Katejanekarn, T. and Thanyawatpornkul R. (2019) . "Energy Use 
Behavior of Students in Private Apartment Buildings in Bangkok 
Metropolitan Area." The 1 1 th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 985-997. Johor Bahru, Malaysia. 29 July 2019 - 1 
August 2019. 

 

Wangnamjai, P. and Katejanekarn, T. (2018). "Effects of using a solid 
desiccant dehumidifier with an air conditioner on energy 
consumption." The 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2018), 260-267. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 121 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 221 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 323 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์
615 442 การปรับอากาศ 
615 526 การอนุรกัษ์และการจัดการพลังงาน  
615 543 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลงังาน 
615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 1 
615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 2 
615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 3 
615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 4 
623 312 ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
623 512 การประมาณราคางานวิศวกรรม 
623 551 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 633 การอนุรกัษ์และการจัดการพลังงาน 
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 
624 652 แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรบัอาคาร  
624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 1 
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 2 
624 691 สัมมนาส าหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลงังาน   
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

7. ชื่อ-นามสกุล 
นายนิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพฒัน ์

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537) 

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตพีิมพ์ในรอบห้าป)ี 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Soponpongpipat, N., Nanto, S. and Komsawang, P. (2019). "Quality 

Properties and Pyrolysis Characteristics of Cassava Rhizome 
Pellets Produced by Alternating between Pelletizing and 
Torrefaction." Processes Volume 7 Issue/No. 930 (January 2019): 
1-12. (ISI) 

 
 

Proceedings 
Maden, A., Kanoksilapatham, W., Soponpongpipat N. and Intagun, W.  

(2019). "Effects of Calcium Oxide on Physical Properties of 
Cassava Rhizome Pellet". The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 138-142. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 
August 2019. 
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Soponpongpipat, N. and Thinnoiwong, I. (2018). "Lecture and test in 
moodle platform: the teaching innovation on thermo-fluid 
coursework." The 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2018), 29-33. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018.  

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 16 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์ 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 212 กลศาสตร์ของแข็ง 1 
615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1 
615 221 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 321 การถ่ายเทความร้อน 
615 323 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์
615 333 การวัดทางวิศวกรรม 
615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน 
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรับวิศวกรเครื่องกล 
623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรบัธุรกจิวิศวกรรม 
623 312 ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
623 313 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 
623 551 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 2 
624 691 สัมมนาส าหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

8. ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวกษมา  ศิริสมบูรณ์ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology, 
Thammasat University, Thailand (2008) 
วศ .ม.  (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540) 

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
   

  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
Sirisomboon, K. and Laothong, P. (2019). "Experimental investigation and 

prediction of heat transfer in a swirling fluidized-bed combustor". 
Applied Thermal Engineering Volume 147 Issue/No. (January 
2019): 718-727. (ISI) 

   
Proceedings 

Bhothikhun, C., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P. and 
Wasananon, D. (2019). "Evaluation on Decision Making of Installing 
Small Solar Rooftop Station on Domestic Building". The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 132-137. Johor Bahru,  
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sansawang, T., and  Sirisomboon, K. 
(2019). "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant Cooling 
System in Weight Training Area of Priwet Fitness Center." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 892-898. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 
Wasananon, S., Sirisomboon, K., Sansawang, T. and Wasananon, D. 

(2019). "A Survey Study on Freetime Behaviour of Undergraduate 
Students in Mechanical Engineering Program." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 959-963. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 
Srisamran, T. and Sirisomboon, K. (2018). "Effects of air staging on 

emission characteristics and combustion efficiency in a twin-
cyclonic swirling fluidized-bed combustor firing rubberwood 
sawdust." The 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2018), 90-95. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018.  

 
Arromdee, P., Sirisomboon, K. and Bhothikhun, C. (2018). 

"Computational simulation on hydrodynamics behavior of air-sand 
bed in twin cyclonic fluidized-bed combustor." The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 312-316. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018. 

 

กฤดวิทย์ ศรีสุทัตร์, กษมา ศิริสมบูรณ์, ปรเมศร์ อารมย์ดี และ ศุภชัย วาสนานนท์ 
(2563), “การเกาะตัวของวัสดุเบดเมื่อเผาไหม้ซังข้าวโพดสับในเตาเผาฟลูอิ
ไดซ์เบดชนิดหมุนวน.” การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและ
มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่  19, 80-87. จังหวัด
จันทบุรี, 12-13 มีนาคม 2563. 
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ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กษมา ศิริสมบูรณ์, ชัชธานนท์ โพธิคุณ ศุภชัย วาสนานนท์ ธีระ
ชัย สุรโชติเวศย์ กตัญญุตา จันทร์เทพ และ ธิติพรรณ นิยะโต. (2563). 
“ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตพรมทอเครื่อง” การประชุม
วิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั้งที่ 19, 103-108. จังหวัดจันทบุรี, 12 - 13 มีนาคม 2563. 

 
กษมา ศิริสมบูรณ์ และธนานนท์ ศรีส าราญ. (2562).  การศึกษามลพิษจากการเผา

ไหม้ทางมะพร้าวสับในเตาฟลูอิไดซ์เบดแบบไซโคลนแฝดชนิดหมุนวน." การ
ประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน
และกระบวนการ ครั้งที่ 18, 1-8. โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท จ.กระบี่, 
20-21 มีนาคม 2562. 

 
กษมา ศิริสมบูรณ์ ,  อัสมาวี มามะ และเอกฉันท์  เหล่ างาม . (2561). “การ

ประเมินผลวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าจากมูลไก่ด้วยระบบหมักไร้อากาศ
แบรางขนาน.” การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 17-28. ล าปางรีสอร์ท    
อ.เมือง, จังหวัดล าปาง, 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 21 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 121 อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 221 การถ่ายเทความร้อน 
615 222  อุณหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 321 การถ่ายเทความร้อน 
615 402 ปฏิบัติการการออกแบบระบบความร้อน 
615 421  วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 
615 527 แหล่งพลงังานทดแทน 
615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 1 
615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 4 
623 511 ธุรกิจพลังงานทดแทน 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 636 แหล่งพลงังานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 
624 642 การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อยมลพิษ 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 2 
624 691 สัมมนาส าหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลงังาน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

9. ชื่อ-นามสกุล 
 นายธีระศักดิ์ หุดากร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540) 
 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
   

  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
   

Proceedings 
Hudakorn, T., Kitjettanee, C., Sritrakul, N. and Jaruyanon, P. (2019). "A 

Feasibility Study of Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) Biogas 
Network from Water hyacinth at Hin Moon, Bang Len, Nakhon 
Pathom  Province." The 2019 International Electrical Engineering 
Congress (iEECON), 1-4. Prachuap Khiri Khan, Thailand, 6-8 March 
2019. 

 
Sritrakul, N., Hudakorn, T. and Khatisuk, M. (2019). "Effect of Particle Size 

on the Pellet Property of a Typha Angustifolia Pellet." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 159-184. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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Santhadkha, T., Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2019). "Effects of 
Evaporator Section Length and Number of Turns on Thermal 
Performance of a Rotating Closed-loop Oscillating Heat Pipe." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 262-267. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 
Sritrakul, N., Santhadkha, T., Hudakorn, T. and Jaruyanon, P. (2019). 

"Feasibility Study of an Electric Shuttle Bus in Silpakorn University, 
Sanam Chandra Palace Campus." The 2019 International Electrical 
Engineering Congress (iEECON), 1-4. Prachuap Khiri Khan, Thailand, 
6-8 March 2019. 

 
Santhadkha, T., Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2018). "Biogas production 

from wastewater of yeast fermentation with microorganism under 
mesophilic condition." The 10th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2018), 465-469. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018.   

 
Krisangsri, P., Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2018). "Using closed loop 

oscillating heat pipe for cooling battery in charging process." The 
10th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 470-474. 
Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018.  

 
Kitjettanee, C. and Hudakorn, T. (2018). "Biogas production from water 

hyacinth leaf and petiole co-digestion with microorganism under 
mesophilic condition." The 10th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2018), 475-479. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018.   

 
Panthai, A., Hudakorn, T. and Jaruyanon, P. (2018). "A review of 

themochemical heat storage." The 10th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2018), 480-485. Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018.  
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี 

 ระดับปริญญาตรี 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
615 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
615 223 กลศาสตร์ของไหล 1 
615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรบัวิศวกร 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์
615 322 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรบัวิศวกร 
615 335 การสั่นสะเทือนทางกล 
615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย ์
615 526 การอนุรกัษ์และการจัดการพลังงาน 
623 514 ธุรกิจหม้อไอน้ าและอุปกรณ์ 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 624 601 คณิตศาสตร์ข้ันสูงส าหรับวิศวกรรมพลังงาน  
 624 632 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ข้ันสงู 
 624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
 624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 1 
 624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 2 
 624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
 624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลงังาน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
10. ชื่อ-นามสกุล 

นายสาโรช พูลเทพ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Microwaves, Electromagnetism and Optoelectronics Engineering) Institut Nationale 
Polytechnique de Toulouse Universitaire de Toulouse, France (2008) 
วศ.ม (วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี (2545) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541) 

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 
สาโรช พูลเทพ. (2561). “โครงการการปรับปรุงวงจรขับหลอดไฟแอลอีดีเพื่อลด

ค่าใช้จ่ายในการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศ” นครปฐม, ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห่งชาติ (สวทน.). จ านวน 156 หน้า. 
เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2561. 

 

  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Samartkit, P. and Pullteap, S. (2019). "A design of decision making-

assisted software using fuzzy logic technique: a case study of solar 
cell investment project." 213-223. Electrical Engineering Volume 
101 Issue/No. 1 (April 2019) (ISI) 

 

Pullteap, S. and Lapsongpon, C. (2018). "A design of  LED driver circuit 
for reducing production cost in Thailand industry." MATEC Web 
of conferences, Vol 192, 4 p. (Scopus) 
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Proceedings 
Thaisongkroh, P, Samartkit, P. and Pullteap, S. (2019). "Applications of 

optical fiber sensor technology for prioritized industry in Thailand 
development strategy: A review." 7th International Conference on 
Optical and Photonic Engineering, icOPEN 2019, 1-6. Phuket , 
Thailand, 16-20 July 2019. 

 
Thaisongkroh, P., Benjamasit, C. and Pullteap, S. (2019). "Development 

of a stock management system via web-based application." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 1-8. Johor 
Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 
Pullteap, S. and Kheovichai, K. (2019). "Feasibility Analysis of 

Investment Cost for Medical Equipment Business via E-commerce 
System". The 2019 International Electrical Engineering Congress 
(iEECON), 1-4. Cha-am, Phetchaburi Thailand, 6-8 March 2019. 

 
Samartkit, P. and Pullteap, S. (2019). "Fiber Optic Sensor Applications 

for Vital Signs Monitoring: A Review." The 2019 International 
Electrical Engineering Congress (iEECON), 1-4. Cha-am, 
Phetchaburi Thailand. 6-8 March 2019. 

 
Samartkit, P., Tatsumi, T., Pullteap, S. and H.C. Seat. (2019). "Vital 

cardiovascular signs measurement using fiber optic based Fabry-
Prot interferometer". The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 508-513. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 
August 2019. 
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Thaisongkroh, P. Benjamasit, C., Pullteap, S. and Kheovichai, K. (2019). 
"Implementation of a stock management system via web-based 
application." The 11th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2019), 584-588. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 
2019. 

 
Pullteap, S. (2018). “Cost analysis of a mechanical spay arm 

development applying in orchid farm.” The 14th International 
Conference in Applied Computer Technology and Informaion 
System (IACTIS 2018), 6-9. Faculty of Science, Chandrakasem 
Rajabhat University, Thailand, July 23, 2018. 

 
Samartkit, P., Tongard, P. and Pullteap, S. (2018). "Fuzzy logic concepts 

for investment decision making: a review." The 10th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 455-460. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018.  

 
Samartkit, P., Tongard, P. and Pullteap, S. (2018). "Development of a 

capital investment decision function via a spreadsheet program: 
a case study of LED T8 production in Thailand industry." The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 461-464. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018. 

 
ไพรินทร์ ไทยสงเคราะห์, มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และสาโรช พูลเทพ. (2561). 

"การพัฒนาซอร์ฟแวร์ประยุกต์ส าหรับวิเคราะห์ความคุ้มค่าในกระบวนการ
ผลิตหลอดไฟแอลอีดี ." การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎกรุงเก่า 
ประจ าปี พ.ศ. 2561, 371-376, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
จ.พระนครศรีอยุธยา, 13-14 ธันวาคม 2561. 

 
 
 
 

209 



                                                             มคอ.2  
 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี 

ระดับปรญิญาตร ี
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัวิศวกรรมเครือ่งกล 
615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 333 การวัดทางวิศวกรรม  
618 486 เส้นใยแก้วน าแสง 
623 212 ธุรกิจเครื่องมือวัดและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
623 231 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย ์
623 231 การจัดการองค์กรวิศวกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 
623 513 คอมพิวเตอรพ์ื้นฐานส าหรบัธุรกจิวิศวกรรม 
623 535 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 664 ระบบสมองกลฝังตัว 
624 665 เทคโนโลยีตัวตรวจจบัชนิดเส้นใยแก้วน าแสง 
624 666 การวัดและเครื่องมือวัด 
624 667 การควบคุมอัตโนมัติ 
624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 1   
624 691 สัมมนาส าหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลงังาน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
11. ชื่อ-นามสกุล 

จารุตม์ คุณานพดล 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2554) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547) 
วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) 

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

Proceedings 
Kunanoppadol, J. (2019). "Work Stress Among Flight Attendants: 

Systematic Literature Review." The 11th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2019), 953-958. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 
- 1 August 2019. 

 

Kunanoppadol, J. and Wasananon, S. (2018 ) . "Dynamic Capability 
Assessment", The 1 0 th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
2018), 524-528. Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018. 
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Wasananon, S., Surachotivet, T. and Kunanoppadol, J. (2018). "Motives 
to study Bachelor of Technology Program in Engineering Business, 
Silpakorn University." The 1 0 th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2018), 26-28. Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี 

ระดับปรญิญาตร ี
SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์ 
SU401  ความเป็นผูป้ระกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
600 118 ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 203 สถิติส าหรับการวิเคราะหท์างวิศวกรรม 
615 206 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
615 213 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
615 301 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 
615 541 เทคโนโลยียานยนต ์
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
623 216 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 
623 231 การจัดการองค์กรวิศวกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 
623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม 
623 332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
623 412 ธุรกิจอปุกรณ์ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
623 431 การวิเคราะห์การเงินธุรกจิ 
623 551 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 
623 552 หัวข้อพิเศษทางการบญัชี 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

12. ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววิชุดา เมตตานันท 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Energy Technology) King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand 
(2019) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี(2547) 
M.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2003) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(2543) 

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

 

  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
    

Proceedings 
Mettanant, V., Katejanekarn, T. and Phetsong, S. (2019 ) . "A Survey of 

Detached Houses and Townhouses for Energy Analysis in Bangkok 
and Nakhon Pathom." The 1 1 th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 995-1001. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 
August 2019. 

 
Phetsong, S., Mettanant, V., Weerayuth, W. and Kilaki, P. (2019). "A 

survey of decision making to studying in engineering faculty in 
Nakhon Pathom Thailand." The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 1001-1006. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 
1 August 2019. 
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Chaowanapanit, C., Pukniam, W., Anekkijsomboon, S., Mettanant, V., 
Katejanekarn, T. and Thanyawatpornkul R. (2019). "Energy Use 
Behavior of Students in Private Apartment Buildings in Bangkok 
Metropolitan Area." The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 985-997. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 
August 2019. 

 

Mettanant, V., Katejanekarn, T., Chantrasawang, T. and Ounwised, M.  
(2019). "The Financially Optimum Level for a Green Office 
Building: LEED v4 vs LEED 2009." The 2019 International Electrical 
Engineering Congress (iEECON), 1-4. Prachuap Khiri Khan, Thailand, 
6-8 March 2019. 

 

Mettanant, V., Sopamart, N., Hongspathomkod, P., Katejanekarn, T. and 
Phetsong, S. (2019). "The energy saving potential of using interior 
vertical blinds in office buildings." The 11th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 257-261. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 

Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2019). "The Effects of Using Interior 
vertical Blinds on Energy Consumption and Thermal Comfort in 
Office Buildings." 15th Asia Pacific Conference on the Built 
Environment, 1-5. Hanshin Arena 9F (Hi-Lai Shopping Center), 
Kaohsiung Taiwan, 18-19 October 2019. 

 
Mettanant, V. and Phetsong, S. (2018). "Simple PV-slat window control 

method for net-zero buildings." The 10th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 446-448. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018. 
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Phetsong, S., Mettanant, V. and Weerayuth, N. (2018). "Energy 
consumption evaluated of compact solar drying chamber." The 
10th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 317-321. 
Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018. 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
SU401  ความเป็นผูป้ระกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดลอ้มกบัชีวิต 
614 101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  
615 204 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรบัวิศวกรเครือ่งกล 
615 221 การถ่ายเทความร้อน 
615 223 กลศาสตร์ของไหล 1 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 321 การถ่ายเทความร้อน 
615 323 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์
615 526 การอนุรกัษ์และการจัดการพลังงาน 
615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 2 
615 568 การออกแบบอาคารประหยัดพลงังาน 
623 524 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
623 532 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการส าหรบัธุรกจิวิศวกรรม 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

13. ชื่อ-นามสกุล 
 นายกิตติศักดิ์  คู่วรัญญู 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่งกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี (2544) 
 
สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Khuwaranyu, K. and Ruenngam, R. (2019). "Factors Influencing Energy-

saving Behavior of Air-conditioner Usage in Sanam Chandra Palace 
Campus, Silpakorn University." Research & Knowledge. Vol. 5, No. 
2 (July-December 2019): 15-18. (TCI กลุ่ม 2) 

 
กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู และ วิวัฒน์ อ่อนนาคคล้ า. (2561). “การศึกษากระบวนการ

ตกตะกอนของน้ าในโรงงานผลิตน้ าประปาต่อปริมาณการใช้พลังงาน” 
วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  ปีที่ 11 , ฉบับที่ 2 : 74-83.      
(TCI กลุ่ม 1) 
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Proceedings  
Khuwaranyu, K. and Ruenngam, R. (2019). "Factors Influencing Energy-

saving Behavior of Air-conditioner Usage in Sanam Chandra Palace 
Campus, Silpakorn University." The 11th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB 2019), 740-745. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 
- 1 August 2019. 

 
Ruenngam, D. and Khuwaranyu, K. (2019). "Review of Biogas Standards 

for Standardization of Biomethane in Thailand." Increasing 
Research to Sustainable Economic and Society, 238 -266 .  The 
Royal River Hotel, Bangkok Thailand, 26-28 June 2019. 

 
Khuwaranyu, K. (2019). "Design Construction and Performance Test 

Turbulent Heat Transfer and Pressure Drop in Circular Tube with 
Twisted Tape Insert." The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 250-256. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 
August 2019. 

 
Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2018). "Review on heat transfer and 

pressure drop in circular tube with twisted tape." The 1 0 th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 294-302. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018.   

 
Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2018) .  "The study of knowledge, 

understanding, and behavior on electric power in household in 
Muang district, Nakhon Pathom province." The 10 th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2018 ) , 449-454. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018.  
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี 
ระดับปรญิญาตร ี

 084 107 พลังงานในอาเซียน 
 615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2  
 615 223 กลศาสตร์ของไหล 1 
 615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรบัวิศวกร 
 615 231 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์
 615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 

615 322 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรบัวิศวกร 
 615 323 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์
 615 441 การท าความเย็น 
 615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 3 
 615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 4 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 

624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 2 
624 691 สัมมนาส าหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

14. ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐ ธัชยะพงษ์ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548)  

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  

  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Thuchayapong, N. and Tharawadee, N. (2 0 1 9 ) ,  "Cost Analysis of 

Biomass Briquette Stove." Research & Knowledge ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2562) : 6-9 (TCI กลุ่ม 2) 

  

   Proceedings  
Chutwiboonkun, N., Tharawadee, N. and Thuchayapong, N. (2019). 

"The Production of Biofuel Briquette from Waste Paper." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 154-159. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
615 101 พื้นฐานการวิเคราะหท์างวิศวกรรม 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 204 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรบัวิศวกรเครือ่งกล 
615 206 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
615 213 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
615 301 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 
615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสด ุ
615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน 
615 543 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลงังาน 
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 635 เทคโนโลยีท่อความรอ้น 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 691 สัมมนาส าหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา   
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 

15. ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐวุฒิ ธาราวดี 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549) 

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
Thuchayapong, N. and Tharawadee, N. (2 0 1 9 ) . "Cost Analysis of 

Biomass Briquette Stove." Research & Knowledge. Vol. 5, No. 1 
(January-June 2019): 6-9 (TCI กลุ่ม 2) 

 

Proceedings 
Chutwiboonkun, N., Tharawadee, N. and Thuchayapong, N. (2019 ) . 

"The Production of Biofuel Briquette from Waste Paper." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 154-159. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 

Chutwiboonkun, N. and Tharawadee, N. (2018). "The improvement of 
biomass properties by torrefaction rotary kilnt." The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 96-101. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018.  
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 
ระดับปรญิญาตร ี
SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์ 
SU301  พลเมืองตื่นรู ้
084 107 พลังงานในอาเซียน  
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
615 206 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1 
615 212 กลศาสตร์ของแข็ง 1 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 
615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 4 
623 112 การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
623 211 ธุรกิจวัสดกุ่อสร้างและอปุกรณ์ไฟฟ้า 
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตส าหรบัธุรกจิวิศวกรรม 
623 215 ปฏิบัติการการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
623 216 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 
623 313 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 
623 332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
624 691 สัมมนาส าหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลงังาน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
16. ชื่อ-นามสกุล 

นายปรเมศร์ อารมย์ดี 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology, 
Thammasat University, Thailand (2012) 
M.Eng.Sc. (Mechanical Engineering Science) 
The University of New South Wales, Australia (2006) 
B.Eng. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology, 
Thammasat University, Thailand (2005) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
   

  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

Proceedings 
Bhothikhun, Ch., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P., and 

Wasananon, D., (2019). "Evaluation on Decision Making of 
Installing Small Solar Rooftop Station on  Domestic Building." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 132-137.  
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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Sansawang, Th., Kunama, Ch., Tarpunya, N., Intano, W., Bhothikhun, Ch., 
Wasananon, S., and Arromdee, P. (2019). "The Study of 
Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel 
Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste  Cooking Oil." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 148-153. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 

Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sansawang, T. and Sirisomboon, K.. 
(2019). "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant Cooling 
System in Weight Training  Area of Priwet Fitness Center." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 892-898. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 

Arromdee, P., Sirisomboon, K. and Bhothikhun, C. (2018). 
"Computational simulation on hydrodynamics behaviour of air-
sand bed in twin cyclonic fluidized-bed combustor." The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 312-316. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018.  

 

Bhothikhun, C. and Arromdee, P. (2018). "Adaptive discrete kirchhoff 
quadrilateral element for thermal bending analysis of thin plate." 
The 10th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 182-187. 
Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018.  

 

ชัชธานนท์ โพธิคุณ, ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ปรเมศร์ อารมย์ดี และณัฐวัฒน์ โสภา
มาตร (2563), "การเปรียบเทียบความสบายเชิงความร้อนของระบบปรับ
อากาศแบบแยกส่วนและระบบท าความเย็นแบบแผ่รังสีภายในสถานออก
ก าลังกายไปรเวทย์ฟิตเนสแอนด์สปาบริเวณคาร์ดิโอและโยคะโดยพลศาสตร์
ของไหลเชิงค านวณ." การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 19), 73-79, ณ 
เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จ.จันทบุรี. วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
SU401  ความเป็นผูป้ระกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
084 105 โลกแหง่เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 206 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 

 615 301 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 322 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรบัวิศวกร 
615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 
615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 3 
615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 4 
623 111 การค านวณและกลศาสตรส์ าหรับชีวิตประจ าวัน 
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตส าหรบัธุรกจิวิศวกรรม 
623 311 ธุรกิจอปุกรณ์การท าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 
623 551 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 

  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 1 
624 691 สัมมนาส าหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
17. ชื่อ-นามสกุล 

นางสาววีระนุช อินทะกันฑ ์
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549) 

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

Proceedings 
 

Maden, A., Kanoksilapatham, W., Soponpongpipat N. and Intagun, W. 
(2019). "Effects of Calcium Oxide on Physical Properties of 
Cassava Rhizome Pellet" The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB 2019), 138-142. Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 
August 2019. 

 
Intagun, W., Maden, A., Kanoksilapatham, W. and Nobaew, B. (2019). 

“Effect of natural additive on pellets physical properties and 
energy cost”. 2019 IEEE 2nd International Conference on 
Renewable Energy and Power Engineering (REPE), 1 3 0 - 1 3 4 . 
Toronto, Canada, 2- 4 November 2019. 

 
 

228 



                                                             มคอ.2  
 

Intagun, W., Rattawan, W. and Kanoksilapatham, W. (2018). “Effect of 
coffee grounds on physical and heating value properties of 
sugarcane bagassa pellets.” The 20th International Conference 
on Biotechnology and Agricultural Engineering, 2942-2945. Tokyo, 
Japan, May 28-29, 2018. 

 
Rattawan, K., Intagun, W. and Kanoksilapatham, W. (2018). 

"Improvement of physical properties of heterogeneous biomass 
pellets using fermented cassava rhizome and kratin-wood 
residue: effect of fermentation time." The 10th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 80-84. Vientiane, Lao PDR, 
July 11-13, 2018.  

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์ 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดลอ้มกบัชีวิต 
615 203 สถิติส าหรับการวิเคราะหท์างวิศวกรรม 
615 321 การถ่ายเทความร้อน 
615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน 
623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรบันักศึกษาธุรกจิวิศวกรรม 
623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม 
623 312 ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
623 332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
623 412 ธุรกิจอปุกรณ์ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
623 516 ธุรกิจทีป่รกึษาด้านการอนรุักษ์พลังงาน 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 635 เทคโนโลยีท่อความรอ้น 
624 691 สัมมนาส าหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลงังาน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี 

 
 18. ชื่อ-นามสกุล 

นายชัชธานนท์ โพธิคุณ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)  

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
 

Proceedings 
 

Bhothikhun, C., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P. and 
Wasananon, D. (2019). “Evaluation on Decision Making of 
Installing Small Solar Rooftop Station on Domestic Building.” The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 132-137. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 

Sansawang, T., Kunama, C., Tarpunya, N., Intano, W., Bhothikhun, C., 
Wasananon, S. and Arromdee, P. (2019). "The Study of 
Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel 
Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste Cooking Oil." The 
11th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 148-153. 
Johor Bahru, Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 
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Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sansawang, T., and Sirisomboon, K., 
(2019). "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant Cooling 
System in Weight Training Area of Priwet Fitness Center." The 11th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), 892-898. Johor Bahru, 
Malaysia, 29 July 2019 - 1 August 2019. 

 

Bhothikhun, C. and Arromdee, P. (2018), "Adaptive discrete kirchhoff 
quadrilateral element for thermal bending analysis of thin plate." 
The 10th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 182-187. 
Vientiane, Lao PDR, July 11-13, 2018.  

 

Arromdee, P. Sirisomboon, K. and Bhothikhun, C. (2018), 
"Computational simulation on hydrodynamics behaviour of air-
sand bed in twin cyclonic fluidized-bed combustor." The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 312-316. Vientiane, Lao 
PDR, July 11-13, 2018.  

 

ชัชธานนท์ โพธิคุณ, ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ปรเมศร์ อารมย์ดี และณัฐวัฒน์ โสภา
มาตร (2563). "การเปรียบเทียบความสบายเชิงความร้อนของระบบปรับ
อากาศแบบแยกส่วนและระบบท าความเย็นแบบแผ่รังสีภายในสถานออก
ก าลังกายไปรเวทย์ฟิตเนสแอนด์สปาบริเวณคาร์ดิโอและโยคะโดยพลศาสตร์
ของไหลเชิงค านวณ." การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 19). 73-79. เจ้า
หลาว คาบาน่า รีสอร์ท จ.จันทบุรี, 12-13 มีนาคม 2563      
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
084 107 พลังงานในอาเซียน 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 204 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรบัวิศวกรเครือ่งกล 
615 206 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรบัวิศวกร 
615 301 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 
615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนทส์ าหรับวิศวกร 
615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล 4 
623 111 การค านวณและกลศาสตรส์ าหรับชีวิตประจ าวัน 
623 211 อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างและอปุกรณ์ไฟฟ้า 
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตส าหรบัธุรกจิวิศวกรรม 
623 311 ธุรกิจอปุกรณ์การท าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 
623 313 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 601 คณิตศาสตร์ข้ันสูงส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 
624 691 สัมมนาส าหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
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ภาคผนวก ค   
 

รายละเอียดการประเมินหลักสตูร และข้อมูลร้อยละของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่ไดง้านท า 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
1. สรุปรายงานผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล         

ในช่วงปีการศึกษา 2558 – 2562 
 

ปีการศึกษา ผลการประเมินหลักสูตร 

2562 3.71 

2561 3.67 

2560 3.42 

2559 3.31 

2558 2.69 
 

2. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรฯ ในช่วงปีการศึกษา 2559-2562 แล้ว
ทั้งสิ้นจ านวน 475 คน ได้แก่ 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ปีการศึกษา    
ที่จบ 

บัณฑิตที่
จบ

การศึกษา 

บัณฑิต 
ที่ตอบ

แบบสอบถาม 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตฯ 
ท างาน
แล้ว 

ร้อยละ ยังไม่ได้
ท างาน 

ร้อยละ ศึกษา
ต่อ 

ร้อยละ 

2559 85 81 30 37.04 47 58.02 4 4.94 

2560 139 120 83 69.17 28 23.33 9 7.50 

2561 116 115 86 74.78 24 20.87 5 4.35 

2562 135 115 73 63.48 37 32.17 5 4.35 

รวมท้ังสิ้น 475 431 272  136  23  
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จากตารางที่  2 จะเห็นได้ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ในปีการศึกษา 2562 มีงานท าแล้วเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 63.48 ยังไม่ได้ท างาน เฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 32.17 และศึกษาต่อเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.35 
 

3. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รุ่นท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 - 2561 

 
ล าดับ

ท่ี 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 

2559 
ค่าเฉลี่ย 
2560 

ค่าเฉลี่ย 
2561 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง           
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

4.48 4.50 4.32 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.48 4.53 4.35 
 (2) ด้านความรู้ 4.49 4.51 4.30 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา 4.45 4.45 4.30 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 
4.50 4.49 4.33 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.50 4.50 4.31 

 (6) คุณลักษณะตามอัตลกัษณ์ 4.61 4.60 4.37 
 (7) คุณลักษณะของบัณฑิตตามวิชาชีพ 4.31 4.46 4.21 

2. จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรฯ ทั้งหมด (คน) 85 139 116 
3. จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรฯ ที่ได้รับการ

ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

21 28 26 

4. ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรฯ (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

24.70 20.14 22.14 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากงานการศึกษา ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
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ค าสั่งแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ 
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ภาคผนวก จ   
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง 
หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ. 2565) 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

 
การเปลี่ยนแปลง หลักสูตรเดิม 

(พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง    

(พ.ศ. 2565) 

แผนปกต ิ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 30 - 

วิชาบังคับ  9 24 +15 
วิชาบังคับเล  อก ไม่น้อยกว่า 9 - เปลี่ยนเป็นวิชาเล อก 
วิชาเล อก ไม่น้อยกว่า - 6 +6 
วิชาศ  กษาทั่วไปที่กำหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า 12 ยกเลิก ยกเลกิ 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 109 104 -5 
กลุ่มวิชาพ ้นฐานวิชาชีพ 37 42 +5 
กลุม่วิชาบังคับ 57 50 -7 
กลุม่วิชาเล  อก ไม ่น ้อยกว่า 15 12 -3 

หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า 6 6 - 
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 145 140 -5 
แผนสหกิจศ กษา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า - 30  
วิชาบังคับ - 24 
วิชาเล  อก ไม ่น ้อยกว่า - 6 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า - 104 
กลุ่มวิชาพ ้นฐานวิชาชีพ - 42 
กลุม่วิชาบังคับ - 59 
กลุม่วิชาเล  อก - 3 

หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า - 6 
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า - 140 

เพิ่มแผน     
สหกิจศ กษา 
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2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

รหัสวิชา   
หมวดวิชาเฉพาะ   
เลขสามหลักหลัง   
1 = กลุ่ ม วิชาพ ้ นฐานทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรม 

1 = กลุ่มวิชาพ ้นฐานทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรม และภาษา 

เพิ่มรายวิชาทางภาษา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตเท่าเดิม 
1.1 วิชาบังคับ 1.1 วิชาบังคับ หน่วยกิตเท่าเดิม 
081 101 ภาษาไทยเพ ่อการส ่อสาร   
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   
 SU101 ศิลปะศิลปากร  รายวิชาใหม่ 
 SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล รายวิชาใหม่ 
 SU202* ภาษาอังกฤษเพ ่อการส ่อสารนานาชาติ รายวิชาใหม่ 
 SU203 ทักษะการส ่อสารอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU301 พลเม องต ่นรู้ รายวิชาใหม่ 
 SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคล ่อนด้วย

นวัตกรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ รายวิชาใหม่ 
1.2 วิชาบังคับเลือก 1.2 วิชาบังคับ  
082 101 มนุษย์กับศิลปะ  3(3-0-6)   (Man and Art)   ปิดรายวิชา 
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์  3(3- 

 
SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 

1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเล อก” เป็น 
“รายวิชาเล อก” 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

082 103   ปรัชญากับชีวิต  3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
082 104   อารยธรรมโลก  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
082 105   อารยธรรมไทย  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน SU118 สถาปั ต ยกรรมและศิ ลปะ ใน เอเชี ย 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
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ตะวันออกเฉียงใต้ 2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเล อก” เป็น 
“รายวิชาเล อก” 

3. ปรับช ่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

082 107 สมาธิเพ ่อการพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 
 

SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเล อก” เป็น 
“รายวิชาเล อก” 

3. ปรับช ่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น  3(3-0-6)  
 
 

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6)  
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเล อก” เป็น 
“รายวิชาเล อก” 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

082 109  ดนตรีวิจักษ์  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
082 110  ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็น
สุข 

 ปิดรายวิชา 

083 101  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
083 102  จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
083 103  หลักการจัดการ  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
083 104  กีฬาศ กษา  3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 
083 105  การเม อง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  ปิดรายวิชา 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
083 110  กิจกรรมเพ ่อชีวิตสร้างสรรค์  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
083 111  ประสบการณ์นานาชาติ  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  ปิดรายวิชา 
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084 101  อาหารเพ ่อสุขภาพ  3(3-0-6 SU115 อาหารเพ ่อสุขภาพ 3(3-0-6 
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเล อก” เป็น 
“รายวิชาเล อก” 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6)  
 

SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 
  

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเล อก” เป็น 
“รายวิชาเล อก” 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส ่อสาร 

SU134 ค วามรอบ รู้ ท างด้ าน คอ มพิ ว เต อ ร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส ่อสาร       
  

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเล อก” เป็น 
“รายวิชาเล อก” 

3. ปรับช ่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(3-0-  
 
 
 
 
 
 

SU320 โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเล อก” เป็น 
“รายวิชาเล อก” 

3. ปรับช ่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคม
อาเซียน 

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ ่อการพัฒนา
อย่างยั่งย น   

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเล อก” เป็น 
“รายวิชาเล อก” 

3. ปรับช ่อรายวิชาและ
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ค าอธิบายรายวิชา 
084 107 พลังงานในอาเซียน  3(3-0-6)      ปิดรายวิชา 
084 108 โลกและดาราศาสตร์  3(3-0-6) SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 3(3-0-6)  

 
 
 
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเล อก” เป็น 
“รายวิชาเล อก” 

3. ปรับช ่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

600 101 ภาษาอังกฤษส ่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ 

 ปิดรายวิชา 

600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์
ประยุกต์  3(3-0-6)          

 ปิดรายวิชา 

600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
600 113 ศิลปะการด ารงชีวิต  3(3-0- 

  
SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต  3(3-0-6)  

 
1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนจาก “วิชาที่

ก าหนดโดยคณะ
วิชา” เป็น “วิชา
เล อก” 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์   ปิดรายวิชา 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
600 116 ภาวะผู้น ากับการพัฒนา  3(3-0-6)  
  
 
  

SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6)  
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนจาก “วิชาที่

ก าหนดโดยคณะ
วิชา” เป็น “วิชา
เล อก” 

3. ปรับช ่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

600 117  พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต  3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
600 118  ธุรกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
600 119  ไฟฟ้าและความปลอดภัย  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
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600 120  การตลาดและการเงิน  3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
600 121  เทคโนโลยีเคร อข่ายและการส ่อสาร  ปิดรายวิชา 
 SU111 บ้าน รายวิชาใหม่ 

 SU112 ความสุข รายวิชาใหม่ 

 SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ รายวิชาใหม่ 

 SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก รายวิชาใหม่ 

 SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย รายวิชาใหม่ 

 SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ ่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

รายวิชาใหม่ 

 SU120 ไทยศ กษา รายวิชาใหม่ 

 SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน รายวิชาใหม่ 

 SU122 สมาธิเชิงประยุกต์ รายวิชาใหม่ 

 SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม รายวิชาใหม่ 

 SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน รายวิชาใหม่ 

 SU125 มนุษย์กับการคิด รายวิชาใหม่ 

 SU126 ศิลปะและส ่อร่วมสมัยประยุกต์เพ ่อชุมชน รายวิชาใหม่ 

 SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ใน
ศตวรรษที่ 21 

รายวิชาใหม่ 

 SU128 การตีความศิลปะ รายวิชาใหม่ 

 SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและส ่อ รายวิชาใหม่ 

 SU130 การพัฒนาการคิด รายวิชาใหม่ 

 SU131 การจัดการสารสนเทศเบ ้องต้น รายวิชาใหม่ 

 SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเร อน รายวิชาใหม่ 

 SU136 เทคโนโลยีเคร ่องม อเคร ่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

รายวิชาใหม่ 

 SU137 เทคโนโลยีการส ่อสารกับมนุษย์ รายวิชาใหม่ 

 SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 

 SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รายวิชาใหม่ 

 SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 

 SU142 ดนตรีอาเซียน รายวิชาใหม่ 
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 SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง รายวิชาใหม่ 

 SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม่ 

 SU146 โครงการพระราชด าริ รายวิชาใหม่ 

 SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล รายวิชาใหม่ 

 SU148  พลวัตสังคมไทย รายวิชาใหม่ 

 SU149  การดูแลสุขภาพ รายวิชาใหม่ 

 SU150  ภาพยนตร์วิจักษ์ รายวิชาใหม่ 

 SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ   รายวิชาใหม่ 

 SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 

 SU153 สุนทรียศาสตร์เบ ้องต้น รายวิชาใหม่ 

 SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ ในศิลปะ
ตะวันออก 

รายวิชาใหม่ 

 SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ รายวิชาใหม่ 

 SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม่ 

 SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 

 SU158 การออกก าลังกายเพ ่อคุณภาพชีวิต รายวิชาใหม่ 

 SU210 การใช้ภาษาไทยเพ ่อการส ่อสารและการ
ส บค้น 

รายวิชาใหม่ 

 SU211 ความรู้เบ ้องต้นเก่ียวกับภาษาและภาษาใน
อาเซียน 

รายวิชาใหม่ 

 SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพ ่อการส ่อสารด้านวัฒนธรรม รายวิชาใหม่ 

 SU213 ภาษาไทยเพ ่อการพัฒนาชีวิต รายวิชาใหม่ 

 SU214 ภาษาจีนเพ ่ออาชีพ รายวิชาใหม่ 

 SU215 นิทานและการละเล่นพ ้นบ้าน รายวิชาใหม่ 

 SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพ ่อการวิจารณ์ รายวิชาใหม่ 

 SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ     รายวิชาใหม่ 

 SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

รายวิชาใหม่ 

 SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม 

รายวิชาใหม่ 
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 SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 
21 

รายวิชาใหม่ 

 SU312 เพศสภาพและเพศวิถี รายวิชาใหม่ 

 SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ รายวิชาใหม่ 

 SU314 รักษ์นก รายวิชาใหม่ 

 SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 

รายวิชาใหม่ 

 SU316 โลกของจุลินทรีย์ รายวิชาใหม่ 

 SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว รายวิชาใหม่ 

 SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รายวิชาใหม่ 

 SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง รายวิชาใหม่ 

 SU323 จิตสาธารณะ รายวิชาใหม่ 

 SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   เปิดรายวิชาใหม่ 

 SU325 ภูมิภาคโลก 3(3-0-6)  เปิดรายวิชาใหม่ 

 SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ รายวิชาใหม่ 

 SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ รายวิชาใหม่ 

 SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอี
สปอร์ต 

รายวิชาใหม่ 

 SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาใหม่ 

 SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต  รายวิชาใหม่ 

 SU415 การตลาดและการเงินพ ้นฐานส าหรับ
ผู้ประกอบการ  

รายวิชาใหม่ 

 SU416 ธุรกิจดิจิทัล รายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1  ยกเลิกรายวิชา 
511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2   ยกเลิกรายวิชา 
511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม  ยกเลิกรายวิชา 
513 100 เคมีทั่วไป  ยกเลิกรายวิชา 
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  ยกเลิกรายวิชา 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ยกเลิกรายวิชา 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  ยกเลิกรายวิชา 
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514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  ยกเลิกรายวิชา 
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  ยกเลิกรายวิชา 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  
615 101 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบ ้องต้น  ยกเลิกรายวิชา โดยน า

เน ้อหาส่วนหน ่งของ
รายวิชาไปรวมกับวิชา 
615 262 การบริหาร
โครงการและความ
ปลอดภัยส าหรับวิศวกร  

 615 101 พ ้นฐานวิศวกรรม 1 รายวิชาใหม่ 
 615 102 พ ้นฐานวิศวกรรม 2 รายวิชาใหม่ 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  
615 203 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 615 502 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับ

เป็นวิชาเล อก 
615 204 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรเคร ่องกล  ยกเลิกรายวิชา 
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคร ่องกล 1 615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคร ่องกล เปลี่ยนช ่อวิชา 
615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1 615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1 เปลี่ยนรหัสวิชา  
615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคร ่องกล 2  ยกเลิกรายวิชา 
615 223 กลศาสตร์ของไหล 1 615 221  กลศาสตร์ของไหล 1 เปลี่ยนรหัสวิชา 
 615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาใหม่ 
 615 243 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเคร ่องกล รายวิชาใหม่ 
 615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ 
รายวิชาใหม่ 

 615 262 การบริหารโครงการและความปลอดภัย
ส าหรับวิศวกร 

รายวิชาใหม่ 

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ ้นฐาน 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ ้นฐาน  
620 101 วัสดุวิศวกรรม 620 101 วัสดุวิศวกรรม  
615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเคร ่องกล  ยกเลิกรายวิชา 
615 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกร
เคร ่องกล 

 ยกเลิกรายวิชา 

615 402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมเคร ่องกล 

615 251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมเคร ่องกล 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับเป็นวิชาบังคับ 
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กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาบังคับ  
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี

และวิศวกรรม 1 
รายวิชาใหม่ 

 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี
และวิศวกรรม 2 

รายวิชาใหม่ 

615 201 เขียนแบบวิศวกรรมเคร ่องกล 615 241 เขียนแบบวิศวกรรมเคร ่องกล เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเคร ่องกล 1 615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเคร ่องกล 1 เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเคร ่องกล 2 615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเคร ่องกล 2 เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 212 กลศาสตร์เคร ่องจักรกล 615 211 กลศาสตร์เคร ่องจักรกล เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 301 ปฏิบัติการเคร ่องกลการผลิต 1  ยกเลิกรายวิชา 
615 302 ปฏิบัติการเคร ่องกลการผลิต 2  ยกเลิกรายวิชา 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร ่องกล 1  ยกเลิกรายวิชา 
615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร ่องกล 2  ยกเลิกรายวิชา 
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ  ยกเลิกรายวิชา 
615 312 การออกแบบเคร ่องจักรกล 1 615 311 การออกแบบเคร ่องจักรกล เปลี่ยนช ่อวิชา และ

เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 313 การออกแบบเคร ่องจักรกล 2  ยกเลิกรายวิชา 
615 221 การถ่ายเทความร้อน 615 222 การถ่ายเทความร้อน เปลี่ยนรหัสวิชา 
 615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรมการผลิตและการ

จัดการพลังงาน 
รายวิชาใหม่ 

615 333 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเคร ่องกล 615 332 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเคร ่องกล เปลี่ยนรหัสวิชา 
  

615 431 การสั่นสะเท อนทางกล 615 212 การสั่นสะเท อนทางกล เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 341 เคร ่องยนต์สันดาปภายใน  ยกเลิกรายวิชา 
 615 321 เคร ่องยนต์สันดาปภายในและกังหันก๊าซ รายวิชาใหม่ 
615 371 การฝึกงาน 615 373 การฝึกงาน เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 411 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเคร ่องกลใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย 

615 411 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเคร ่องกล
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 

 

615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 441 การท าความเย็น 615 323 การท าความเย็น เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 342 การปรับอากาศ 615 324 การปรับอากาศ เปลี่ยนรหัสวิชา 
 615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัด

การพลังงาน 
รายวิชาใหม่ 
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 615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต รายวิชาใหม่ 
 615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต รายวิชาใหม่ 
 615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม รายวิชาใหม่ 
 615 371 เตรียมฝึกงาน รายวิชาใหม่ 
 615 372 เตรียมสหกิจศ กษา รายวิชาใหม่ 
 615 461 ภาษาอังกฤษส ่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ 
รายวิชาใหม่ 

615 372 โครงงานวิศวกรรมเคร ่องกล 1 615 471 โครงงานวิศวกรรมเคร ่องกล 1 เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 471 โครงงานวิศวกรรมเคร ่องกล 2 615 472 โครงงานวิศวกรรมเคร ่องกล 2 เปลี่ยนรหัสวิชา  
615 472 โครงงานวิศวกรรมเคร ่องกล 3  ยกเลิกรายวิชา 
 615 473 สหกิจศ กษา รายวิชาใหม่ 
กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือก  
615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรับวิศวกร 615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรับวิศวกร  
 615 502 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา และ

ปรับจากกลุ่มพ ้นฐาน
วิชาชีพ เป็น “วิชา
เล อก” 

615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2 615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2  
615 521 กลศาสตร์ของไหล 2 615 521 กลศาสตร์ของไหล 2  
615 522 วิศวกรรมไอน้ า 615 522 วิศวกรรมไอน้ า  
615 523 การออกแบบระบบความร้อน  ยกเลิกรายวิชา 
615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน 615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน  
615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์  
615 526 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  ยกเลิกรายวิชา 
615 527 แหล่งพลังงานทดแทน 615 527 แหล่งพลังงานทดแทน  
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรเคร ่องกล 615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกร

เคร ่องกล 
 

615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบ ้องต้น 615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบ ้องต้น  
615 533 การวัดทางวิศวกรรม  ยกเลิกรายวิชา 
615 541 เทคโนโลยียานยนต์ 615 564 เทคโนโลยียานยนต์ เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 542 กังหันก๊าซ  ยกเลิกรายวิชา 
615 543 ซอฟตแ์วร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลังงาน 615 523 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม

พลังงาน 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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615 551 ระบบก าลังของไหล 615 526 ระบบก าลังของไหล    เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 552 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 615 533 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์   เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 553 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1  ยกเลิกรายวิชา 
615 554 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 2  ยกเลิกรายวิชา 
615 555 ซอฟตแ์วร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์ 

615 534 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

615 561 เร ่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคร ่องกล 1 615 565 เร ่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคร ่องกล 1 เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 562 เร ่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคร ่องกล 2 615 566 เร ่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคร ่องกล 2 เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 563 เร ่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคร ่องกล 3 615 567 เร ่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคร ่องกล 3 เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 564 เร ่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคร ่องกล 4 615 568 เร ่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคร ่องกล 4 เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 565 เผาไหม้และควบคุมมลพิษ 615 561 การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ เปลี่ยนช ่อวิชา และ

เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 566 ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ  ยกเลิกรายวิชา 
615 567 การดูดความช ้นส าหรับอาคาร 615 562 การดูดความช ้นส าหรับอาคาร เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 568 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 615 528 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 569 เช ้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ 615 563 เช ้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ เปลี่ยนรหัสวิชา 
615 571 สัมมนา 615 571 สัมมนา  
หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วย

กิต 
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ตารางเปรยีบเทียบรายละเอียดของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

กับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

หมวด มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบ์ัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565) 
หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน - - 
- วิชาเฉพาะด้าน - - 
- วิชาเอก - - 
หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

 
กลุ่มสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังนี้ องค์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ โดยจ าแนกเป็นองค์ความรู้ดังต่อไปนี้  
1) คณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง  
2) กลศาสตร์  
3) อุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล  
4) เคมีและวัสดุ  
5) พลังงาน  
6) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส  
7) บริหารจัดการระบบ  
8) ชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม   
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มคอ.2 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

615 101 พื้นฐานวิศวกรรม 1 3(3-0-6) ขนาดและหน่วยพื้นฐาน การค านวณตัว
แปรที่เก่ียวข้องกับความยาว เวลา มวล 
แรง อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า พลังงาน และ
ก าลังในงานวิศวกรรม 

 615 102 พื้นฐานวิศวกรรม 2 3(6-0-3) คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม การแก้ปัญหา
เชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 

614 201 เขยีนแบบวศิวกรรม 3(2-3-4) การเขียนแบบด้วยการใชค้อมพิวเตอร์ช่วย
ขั้นพื้นฐาน 

 615 102 พื้นฐานวิศวกรรม 2 3(6-0-3) โปรแกรมค านวณเพื่อการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อแก้ปัญหาเชงิตัวเลข ความเป็นไปได้
และสถิติในงานวิศวกรรม พื้นฐาน
เศรษฐศาสตรวศิวกรรม 

 615 241 เขยีนแบบ
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

1(1-0-2) การเขียนแบบด้วยออโตแคด แบบจ าลอง
ข้อมูลอาคาร 
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มคอ.2 

 

    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 
(ต่อ) 

615 242 ปฏิบั ติก า รเ ขี ยนแบบ
วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 

1(0-3-0) การเขียนแบบสองมิติและสามมิติส าหรับ
ชิ้นส่วนเคร่ืองกลที่สอดคล้องกับวิชา 615 
241 การใช้เมนูพูลดาวน์ ทูลบาร์ และคอม
มานด์ในโปรแกรมออโตแคดเพื่อเขียนและ
แก้ไขวัตถุ การใช้เมาส์แบบสามปุ่มและ
คีย์บอร์ด การใช้ค าสั่งออปชั่นเพื่อปรับ
หน้าจอ การปรับสีหน้าจอ ขนาดครอสแฮร์ 
ความหนาเส้น การคลิกขวาของเมาส์ และ
ขนาดของสแน็ป การใช้กลุ่มค าสั่งกริด
และสแน็ป ออร์โธ โพล่าร์ ออบเจ็คสแน็ป 
และออบเจ็คสแน็ปแทร็คก้ิง การก าหนด
ขนาดพื้นที่เขียนแบบ การก าหนดพิกัดคาร์
ทีเซียนและโพล่าร์และการวัดมุม การใช้
เลย์เอาท์เพื่อแสดงและพิมพ์งานทางเคร่ือง
พล็อตเตอร์ การใช้บล็อกเพื่อเพิ่มวัตถุใน
แบบ การเขียนตัวอักษรและการบอกขนาด
ซ่ึงรวมถึงการบอกขนาดความคลาดเคลื่อน
ทางเรขาคณิต การเขียนและแก้ไขภาพสาม
มิติเบื้องต้นด้วยกลุ่มค าสั่งพริมิทีพและ
กลุ่มค าสั่งฟีเจอร์ที่ดึงแบบสองมิติสู่แบบ
สามมิติ เอ็กทรูด รีโวลฟ์ สวีป และล็อฟท์ 
การใช้บูลีนและการแก้ไขของแข็ง การใช้
ระบบพิกัดยูซีเอสและดับบลิวซีเอสเพื่อ
ปรับมุมมองและสร้างรูปสามมิติ 
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มคอ.2 

 

    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 
(ต่อ) 

615 244 ปฏิบั ติก า รเ ขี ยนแบบ
วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 

1(0-3-0) การเขียนแบบสองมิติและสามมิติส าหรับ
ชิ้นส่วนเคร่ืองกลที่สอดคล้องกับวิชา 615 
241 โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบระดับกลาง
หรือระดับสูง การใช้โมดูลเขียนแบบสองมิติ
เพื่อเขียนและแก้ไขแบบสองมิติ การใช้
โมดูลสร้างโมเดลสามมิติเพื่อเขียนแบบและ
แก้ไขโมเดลสามมิติ การใช้โมดูลแอสเซ็มบ
ลีเพื่อประกอบชิ้นส่วนที่สร้างด้วยโมดูล
สร้างโมเดลสามมิติและการจ าลองการ
เคลื่อนไหวในโมดูลแอสเซ็มบลี การสร้าง
แบบสองมิติจากโมเดลสามมิติ การใช้โมดูล
สร้างโมเดลสามมิติประกอบด้วยการสร้าง
โมเดลทั้งแบบเน้ือตันและแบบพื้นผิว การ
ใส่ความสัมพันธ์และเงื่อนไขของวัตถุใน
ภาพสองมิติ การบอกขนาดและการบอก
พารามิเตอร์ของขนาดในโมเดลสองมิติและ
สามมิติ การใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบและ
การจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อทวนสอบ
การออกแบบโมเดล การใส่ความสัมพันธ์
ของการประกอบในภาพประกอบ การ
เขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้นส่วน 
การแลกเปลี่ยนไฟล์งานระหว่างโปรแกรม
โดยใช้ไฟล์กลาง 
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มคอ.2 

 

    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 
(ต่อ) 

615 251 การเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมเคร่ืองกล          

3(3-0-6) แนวความคดิของคอมพิวเตอร์ หลักการ
ทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ
ตัวเลขและรหัส การโต้ตอบกันของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่อกัน
ระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
วิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
หลักการของการโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสงู การโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์คดัเฉพาะส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรบัใช้แก้ปญัหา
ในทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ผลิต 

1(0-3-0) การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑแ์ละการผลิต เทคนิค
การสร้างผลติภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเขยีน
แบบสามมิติ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
เทคโนโลยีซีเอนซี ลักษณะพื้นฐานของการ
ควบคุมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี 
ส่วนประกอบของเคร่ืองซีเอนซี คุณสมบตัิ
โครงสร้างของเคร่ืองมือเคร่ืองซีเอนซี การ
เขียนโปรแกรมโดยตรงและรหัสส าหรับการ
เขียนโปรแกรมเอนซี การออกแบบชิ้นส่วน
โดยใชโ้ปรแกรมจ าลองโซลดิแคม การฝึก
ปฏิบตัิงานเคร่ืองจักรกลซีเอนซี 
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มคอ.2 

 

    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 
(ต่อ) 

615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
วิศวกรรม 

1(0-3-0) การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ
และวิเคราะหป์ัญหาวิศวกรรมเคร่ืองกล
เบื้องต้น การสร้างแบบจ าลองทางกายภาพ
และการจ าลองปัญหาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
การวิเคราะห์ปญัหากลศาสตร์ของแขง็ การ
วิเคราะห์ปญัหาทางความร้อน และการ
วิเคราะห์ปญัหาพลศาสตร์ของไหลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แอนซิส 

กลศาสตร์ 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาค
และวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตร์ของไหล จุดเซ็น
ทรอยด์ และโมเมนต์ ของความเฉื่ อย 
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ของนิว
ตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 

 615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค
และวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของ
นิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และ
โมเมนตัม 

 615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียด ความเค้นใน
คาน แผนภูมิแรงเฉือน และโมเมนต์การดัด 
การแอ่นตัวของคาน การทดลองการแอ่น
ตัวของคาน การบิดของเพลา การโก่งเดาะ
ของเสา วงกลมมอร์ของความเค้นและ
ความเครียด เกณฑ์การเสียหายของวัสดุ 
คานชนิดที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ด้วยวิธี
ทางสถิตย์ศาสตร์ การวิเคราะห์ความเค้น
และความเครียดโดยวิธีพลังงาน ทฤษฎีของ
คาสติเกลียโน ความเค้นในคานโค้ง 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

กลศาสตร์ (ต่อ) 615 211 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) กลไกพื้นฐาน ชิ้นส่วน และข้อต่อ การ
วิเคราะห์จลนศาสตร์ ต าแหน่ง ความเร็ว 
และความเ ร่ง  การวิ เคราะห์แรงทาง
พลศาสตร์ของกลไก ลูกเบี้ยวและตัวตาม 
เฟืองและชุดเฟืองทด ระบบเชิงกล การ
สมดุลชิ้นส่วนกลไกที่เคลื่อนที่แบบหมุน
และแบบไปกลับ การทดลองการสมดุล 
ระบบพลศาสตร์ และไจโรสโคปิก 

 615 212 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) ระบบที่มีองศาเสรีเดียว การสั่นสะเทือน
จากการบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระ
และแบบถูกบังคับวิธีระบบเสมือน ระบบที่
มีองศาเสรีมากกว่าหน่ึง วิธีการและเทคนิค
การลดและควบคุมการสั่นสะเทือน 

 615 311 การออกแบบ
เคร่ืองจักรกล 

3(3-0-6) พื้นฐานของการออกแบบเคร่ืองจักรทางกล 
สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การ
ออกแบบชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลอย่างง่าย 
ประกอบด้วย หมุดยึด งานเชื่อม สกรูและ
สลักเกลียว สกรูส่งก าลัง สลักและร่องสลัก 
เพลา สปริง ข้อต่อเพลา เฟือง แบร่ิง เบรก 
คลัช สายพานและโซ่ ล้อตุนก าลัง การหล่อ
ลื่น การออกแบบชิ้นส่วนทางกลที่อ่อนตัว
ได้ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

กลศาสตร์ (ต่อ) 615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมใน
กระบวนการผลิต 

1(0-3-0) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม กลไกการเคลื่อนที่ของแขน
กล อุปกรณ์ขับและเซ็นเซอร์ ระบบควบคุม
ในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โปรแกรมจ าลอง
การเคลื่อนที่ของแขนกล การควบคุมการ
ท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการ
เขียนโปรแกรมด้วยแป้นควบคุม การ
ออกแบบและจ าลองระบบหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมส าหรับการใช้งานใน
กระบวนการผลิต 

 615 332 การควบคุมอัตโนมัตทิาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

3(3-0-6) หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์
และแบบจ าลองของชิ้นส่วนควบคุมเชิงเส้น 
เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิงเส้น การ
วิเคราะห์และออกแบบในโดเมนเวลา การ
ตอบสนองเชิงความถี ่การออกแบบและการ
ชดเชยระบบควบคมุทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 

อุณหศาสตรและกลศาสตร
ของไหล 

615 121 อุณห พล ศ า ส ต ร์ท า ง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

3(3-0-6) กฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ทางเทอร์โม
ไดนามิกส์และวัฏจักรของคาร์โนท์ พลังงาน 
เอ็นโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและ
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ความสัมพันธ์ของ
สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
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มคอ.2 

 

    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

อุณหศาสตรและกลศาสตร
ของไหล (ต่อ) 

615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล  
สมการโมเมนตัมและสมการพลั งงาน 
สมการความต่อเน่ืองและการเคลื่อนที่ การ
วิเคราะห์ความคล้ายคลึงและมิติ การไหล
อัดตัวไม่ได้ในสภาวะคงตัว เคร่ืองจักรกล
ของไหล การทดลองด้านการสูญ เสีย
พลังงานของของไหลในท่อ พัดลมและ
เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ าแบบอนุกรมและ
แบบขนาน กังหันเพลตัน 

 615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) พื้นฐานและลักษณะการถ่ายเทความร้อน 
ค่าการน าความร้อน สมการพื้นฐานของการ
น าความร้อน การน าความร้อนในสภาวะคง
ตัวในหน่ึงมิติและสองมิติ การน าความร้อน
ในภาวะแปรเปลี่ยน หลักพื้นฐานของการ
พาความร้อนและการวิเคราะห์การพาความ
ร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายเทความ
ร้อนและการไหลในรูปแบบต่าง ๆ การแผ่
รังสีความร้อน เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน
และการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความ
ร้อน การเดือดและการกลั่ นตั ว  กา ร
ประยุกต์ทางการถ่ายเทความร้อน การ
ทดลองด้านการน าความร้อน  การพาความ
ร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ การแผ่รังสี
ความร้อน เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน
แบบท่อ เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
ท่อความร้อน 
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มคอ.2 

 

    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

อุณหศาสตรและกลศาสตร
ของไหล (ต่อ) 

615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) วัฏจักรการท าความเย็นและปั๊มความร้อน 
ทบทวนสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกและ
ไซโครเมติกของอากาศ แนะน าการท า
ความเย็น กระบวนการการท าความเย็น
ท า ง ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร จ ริ ง 
กระบวนการการท าความเย็นแบบหลาย
ความดัน อุปกรณ์ลดความดันและอุปกรณ์
วัดพร้อมควบคุมระดับน้ ายา การควบคุม
ระบบการท าความเย็น อุปกรณ์วาล์ว การ
ออกแบบท่อและภาชนะแรงดันในระบบท า
ความเย็น 

 615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6) สมบัติของอากาศชื้น สมบัติทางไซโคร
เมตริกและกระบวนการของอากาศ เกณฑ์
การปรับอากาศ การออกแบบการกระจาย
อากาศและระบบท่ออากาศ การออกแบบ
ระบบระบายอากาศ การออกแบบระบบ
ท่อ คุณภาพอากาศภายใน 

เคมีและวัสด ุ 615 101 พื้นฐานวิศวกรรม 1 3(3-0-6) สมการเคมี 
 615 121 อุณหพลศาสตร์ทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
3(3-0-6) อุณหพลศาสตร์ของของผสมในสถานะก๊าช 

อุณหพลศาสตร์ของปฏิ กิ ริยาเคมีและ
กระบวนการเผาไหม้ 

 615 321 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน
และกังหันก๊าซ 

 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ อุปกรณ์ขจัดไอ
เสียและมลพิษ 

 615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้น
ก าลัง 

3(3-0-6) การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ การ
หาจุดวาบไฟของเชื้อเพลิง 

 615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) สารท าความเย็นและน้ ามันหล่อลื่น 
 615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6) สารท าความเย็นและการเลือกใช้สารท า

ความเย็น 
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มคอ.2 

 

    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

เคมีและวัสดุ (ต่อ) 620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ  
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งานของ
วัสดุวิศวกรรมหลักประเภทโลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิกส์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ แผนภูมิ
สมดุลวัฏภาคและการแปลความหมายของวัฏ
ภาคต่าง ๆ สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ 

พลังงาน 615 321 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน
และกังหันก๊าซ 

3(3-0-6) พื้นฐานเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน สมรรถนะ
ของเคร่ืองยนต์และการทดสอบ พื้นฐานทาง
เทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวัฏจักรเชื้อเพลิง
อากาศในอุดมคติ อุปกรณ์เพิ่มความดันไอดี
และ เคร่ืองยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
และชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด การหล่อลื่น 
ทฤษฎีและหลักการของวัฏจักรก๊าชต้นก าลัง 
การแลกเปลี่ยนพลังงานและการออกแบบ
กังหันในมุมมองทางกล เคร่ืองอัดลมแบบใช้
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางและแบบที่ลมไหลตาม
แนวแกน รีเจนเนอเรเตอร์ การประยุกต์ใช้
กังหันก๊าซในโรงงาน 

 615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) วัฏจักรไอน้ าต้นก าลัง วัฏจักรก๊าชต้นก าลัง 
ทฤษฎีการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดของ
ความเอ้ือของระบบ ส่วนประกอบของโรงจักร
ต้นก าลังไอน้ า โรงต้นก าลังกังหันก๊าช และโรง
ต้นก าลังเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน ระบบผลิต
พลังงานร่วมและระบบพลังความร้อนร่วม โรง
ต้นก าลังพลังงานน้ า โรงต้นก าลังพลังงาน
นิวเคลียร์ เคร่ืองมือวัดและการควบคุม 
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มคอ.2 

 

    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

พลังงาน (ต่อ) 615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) การค า นวณภ าร ะก ารท า คว าม เย็ น 
คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีแวปเปอเร
เตอร์ 

 615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6) การประเมินภาระการท าความเย็น การ
ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบ
ระบายอากาศ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในระบบปรับอากาศ 

 615 325 การออกแบบระบบความ
ร้อนและการจัดการพลังงาน 

3(3-0-6) กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การ
ออกแบบระบบที่ท างานได้  การเลือก
อุปกรณ์ที่เหมาะสมส าหรับระบบความร้อน 
การปรับสมการ การสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และการจ าลองกระบวนการ
ทางความร้อน เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
ส าหรับระบบทางความร้อน ศักยภาพของ
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าและ
ความร้อน การประหยัดพลังงานด้วยระบบ
การจัดการพลังงาน การตรวจวัดการใช้
พลังงาน 
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มคอ.2 

 

    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 615 231 วิ ศ ว ก ร รม ไฟฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3(2-3-4) วั ส ดุ ส า ร ก่ึ ง ตั ว น า  แ ห ล่ ง จ่ า ย ไฟฟ้ า
กระแสตรง ระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 
ว ง จ ร ไฟฟ้ า กระแสต รง  ว ง จร ไฟฟ้ า
กระแสสลับทั้งชนิดเฟสเดียวและสามเฟส 
วงจรสามเฟส หลักการเบื้องต้นของหม้อ
แปลงไฟฟ้า ประสิทธิภาพ และการต่อหม้อ
แปลง ไฟฟ้ า  กา รทดสอบห ม้อแปลง 
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า วงจรควบคุมมอเตอร์ 
การถอดและประกอบมอเตอร์ การควบคุม
มอเตอร์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า การต่อพ่วง
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ระบบสายส่งก าลังไฟฟ้า 
ความสัมพันธ์ของวงจรควบคุมและวงจร
ก าลัง การอ่านแบบไฟฟ้า การออกแบบ
ระบบไฟฟ้าก าลังและการออกแบบระบบ
แสงสว่าง การป้องกันกระแสลัดวงจรใน
ระบบไฟฟ้า เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า การวัด
ไฟฟ้า 
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มคอ.2 

 

    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 615 232 การวัดส าหรับวิศวกรรม
การผลิตและการจัดการพลังงาน 

3(2-3-4) พื้นฐานของเคร่ืองมือวัดและการวัด การ
วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การออกแบบ
การทดลอง การวัดความดัน อัตราเร็วของ
ของ ไหล  อัต ราการ ไหล เชิ ง ป ริมาตร 
อุณหภูมิสแตกเนชันและอุณหภูมิเฉลี่ย การ
วัดสมบัติความจุความร้อน ค่าความร้อน
ของเชื้อเพลิง  ความหนืดของของไหล 
สมบัติการแผ่รังสีของผิว องค์ประกอบของ
ก๊าซ แรง ความเร่ง แรงบิด และก าลัง การ
ทดสอบวัสดุแบบท าลายของวัสดุวิศวกรรม 
เคร่ืองมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้
พลังงาน การจัดการข้อมูล การสอบเทียบ
เคร่ืองมือวัด 

 615 321 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน
และกังหันก๊าซ 

3(3-0-6) ระบบการจุดระเบิด 

 615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) ระบบควบคุมและระบบตรวจสอบทาง
ไฟฟ้า 

 615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6) ระบบควบคุมการปรับอากาศ การควบคุม
เสียงและการสั่นสะเทือน 
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มคอ.2 

 

    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

บริหารจัดการระบบ 615 243 กระบวนการผลิตส าหรับ
วิศวกรเคร่ืองกล 

3(2-3-4) การจัดท าแผนการผลิต 

 615 262 การบริหารโครงการ
วิศวกรรม 

3(3-0-6) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
วิศวกรรม ความจ าเป็นในการจัดการ
โครงการ การก าหนดวัตถุประสงค์ การ
วางแผน การด าเนินการ การประเมินและ
การควบคุม การปรับแผนโครงการด้าน
วิศวกรรม กระบวนการเลือกเทคโนโลยี 
การพัฒนา โครงการในระยะต่าง ๆ การท า
โครงสร้างรายละเอียดของงาน ก าลังคน 
และค่ าใช้จ่ าย กรณีศึกษาการจัดการ
โครงการ 

 615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้น
ก าลัง 

3(3-0-6) เศรษฐศาสตร์โรงจักรต้นก าลัง 

 615 325 การออกแบบระบบความ
ร้อนและการจัดการพลังงาน 

3(3-0-6) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการ
ออกแบบระบบความร้อนและการจัด
การพลังงาน 
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มคอ.2 

 

    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา 
ที่สอดคล้อง 

ชีววิทยา สุขภาพ และสิง่
แวดลอม   

615 261 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) หลักการพื้นฐานวิศวกรรมความปลอดภัย 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ หลักการและ
ขั้นตอนการป้องกันอุบัติเหตุ การวิเคราะห์
และการสอบสวนอุบัติ เหตุ  เค ร่ืองมือ
ป้องกันส่วนบุคคลและเคร่ืองช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัย การควบคุมและการป้องกันวัสดุ
มีพิษ การเก็บรักษาวัตถุไวไฟ การป้องกัน
อัคคีภัย การป้องกันการระเบิดของวัตถุ
ไวไฟ กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย 
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภั ย  อาชี วอน า มัย  แล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน จรรยาบรรณ
ในงานวิศวกรรมความปลอดภัย ความ
ปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักร 
ไฟฟ้า หม้อไอน้ า การก่อสร้างและเคร่ืองมือ
กล 

 615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6) ระบบความปลอดภัย 
 615 324 การปรับอากาศ 3(3-0-6) ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระบบปรับ

อากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัยโดยใช้น้ า 
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ภาคผนวก ฉ  
 

ตารางแสดงความสอดคล้องของ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes : PLOs) 
กับ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(Course Learning Outcomes : CLOs)  

มคอ. 2 
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ภาคผนวก ฉ  
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)   

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)  
 

PLOs  รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหต ุ 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 

 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0)  
 CLO1 อธิบายความหมายของการสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้  

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ 
 -  

PLO3 ระบุความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 
 -  

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารท่ีหลากหลาย 
 615 261 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรบัวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 3(3-0-6)  
 CLO1 อ่านบทความและสิง่ตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาอังกฤษได ้  
 CLO2 อธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟ และตารางเป็นภาษาอังกฤษได้  
 CLO3 เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษได้  
 615 371 เตรียมฝกึงาน 1(0-3-0)  
 CLO1 พูดแนะน าตัวเองแบบทางการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  
 CLO2 เขียนจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ จดหมายราชการได้อย่างถูกต้อง  
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PLOs  รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหต ุ 

 615 372 เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-3-0)  
 CLO1 พูดแนะน าตัวเองแบบทางการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  
 CLO2 เขียนจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ จดหมายราชการได้อย่างถูกต้อง  
 615 373 การฝึกงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง)  
 CLO1 ติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้อื่นได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
 615 461 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 3(3-0-6)  
       CLO1 อ่านบทความภาษาอังกฤษได ้  
       CLO2 เขียนรายงาน จดหมายโต้ตอบ บันทกึข้อความ และประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษได้  
       CLO3 แนะน าตัว สัมภาษณ์งาน น าเสนอด้วยวาจา และอธิบายความเป็นภาษาอังกฤษได ้  
 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 1(0-3-0)  
 CLO1 จัดท าเอกสารข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมเครือ่งกลได ้  
 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 2 3(0–9–0)  
 CLO1 จัดท าเลม่สมบรูณ์โครงงานวิศวกรรมได ้  
 615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง)  
 CLO1 ติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้อื่นได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
 615 571 สัมมนา 3(3-0-6)  
 CLO1 น าเสนองานได้อย่างเป็นระบบ  
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PLOs  รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหต ุ 
PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 1(0-3-0)  
 CLO2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการน าเสนอข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมเครือ่งกลได ้  
 615 571 สัมมนา 3(3-0-6)  

       CLO2 เลือกข้อมลูจากสื่อและสารสนเทศให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหัวข้อการสมัมนาได้  
PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต 

 615 373 การฝึกงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง)  
 CLO2 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปญัหาในระหว่างฝึกงานได้  
 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 1(0-3-0)  
 CLO3 แสวงหาความรู้เพือ่น ามาใช้ในการจัดท าข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมเครือ่งกลได้ด้วยตนเอง  
 615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง)  
 CLO2 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปญัหาในระหว่างสหกจิศึกษาได้  
 615 571 สัมมนา 3(3-0-6)  
 CLO3 แสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการจดัท าบทความในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกลได้ด้วยตนเอง  
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PLOs  รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหต ุ 
PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0)  
 CLO2 ท างานร่วมกับผู้อื่นในการก่อร่างความคิดโดยใช้เครื่องมือการคิดพื้นฐานได้  
 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0)  
 CLO1 ท างานร่วมกับผู้อื่นในการแก้ปญัหาโดยใช้กระบวนการเชิงระบบได้  
 615 371 เตรียมฝกึงาน 1 (0-3-0)  
 CLO3 อธิบายความหมายของบุคลิกภาพที่ดีในการท างาน และเข้าสังคม  
 615 372 เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-3-0)  
 CLO3 อธิบายความหมายของบุคลิกภาพที่ดีในการท างาน และเข้าสังคม  
 615 373 การฝึกงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง)  
 CLO3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระหว่างการฝึกงานได ้  
 CLO4 ปฏิบตัิบัตติามระเบยีบวินัยของหน่วยงานที่เข้าฝึกงานได้   
 CLO5 ตรงต่อเวลาในการเข้าฝึกงานและการสง่งานที่ได้รับมอบหมาย  
 CLO6 รับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการฝึกงาน  
 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 1(0-3-0)  
 CLO4 รับผิดชอบตอ่งานหรือหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย  
 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 2 3(0–9–0)  
 CLO2 รับผิดชอบตอ่งานหรือหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย โดยไม่ส่งผลเสียต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม  
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PLOs  รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหต ุ 

 615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง)  
 CLO3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระหว่างสหกิจศึกษาได ้  
 CLO4 ปฏิบตัิบัตติามระเบยีบวินัยของหน่วยงานที่เข้าสหกิจศึกษาได ้  
 CLO5 ตรงต่อเวลาในการเข้างานสหกิจศึกษาและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
 CLO6 รับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในระหว่างสหกิจศึกษา  

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0)  
 CLO3 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้  
 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0)  
 CLO2 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้  
 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 2 3(0–9–0)  
 CLO3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการน าเสนอโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  
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PLOs  รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหต ุ 

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได้ 
 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0)  
 CLO3 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้  
 615 373 การฝกึงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง)  
 CLO7 คิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปญัหาตามหลกัการ PDCA  
 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 1(0-3-0)  
 CLO5 คิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  
 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 2 3(0–9–0)  
 CLO4 คิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดท าโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  
 615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง)  
 CLO7 คิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปญัหาตามหลกัการ PDCA  
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PLO10 ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีปลอดภัยในการท างานและถูกต้องตามจรรยาบรรณวิศวกรจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทาง
วิศวกรรมได้ 

 615 101 พื้นฐานวิศวกรรม 1 3(2-3-4)  
 CLO1 ระบุหลักการของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมได ้  
 615 262 การบรหิารโครงการและความปลอดภัยส าหรับวิศวกร 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้านความปลอดภัยได ้  
 CLO2 ปลูกฝงัใหผู้้เรียนมจีิตส านึกด้านความปลอดภัย  
 615 371 เตรียมฝกึงาน 1(0-3-0)  
 CLO4 อธิบายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานได้  
 615 372 เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-3-0)  
 CLO4 อธิบายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสหกจิศึกษาได้  
 615 373 การฝึกงาน 1(ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง)  
 CLO8 ตัดสินใจเลอืกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจากสถานการณ์ในระหว่างการ  
 ฝึกงานได ้  
 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 1(0-3-0)  
 CLO6 เลือกแนวทางในการปฏิบัตงิานเพือ่ใหบ้รรลผุลของการท าข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ถูกต้อง  
 ตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรมได้  
 CLO7 อ้างองิผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงงานได้อย่างถูกลิขสิทธ์ิ  
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 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 2 3(0–9–0)  
 CLO5 เลือกแนวทางในการปฏิบัตงิานเพือ่ใหบ้รรลผุลของการท าโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ถูกต้องตามหลกั  
 คุณธรรมและจริยธรรมได้  
 CLO6 อ้างองิทฤษฎีที่ใช้ในโครงงานได้อย่างถูกลิขสิทธ์ิ  
 615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง)  
 CLO8 ตัดสินใจเลอืกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมจากสถานการณ์ในระหว่างสหกจิ  
 ศึกษาได้  

PLO11 ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้ 
 615 101 พื้นฐานวิศวกรรม 1 3(3-0-6)  
 CLO2 ค านวณพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมได ้  
 615 102 พื้นฐานวิศวกรรม 2 3(2-3-4)  
 CLO1 อธิบายปัญหาทางวิศวกรรมด้วยคณิตศาสตร์ได ้  
 CLO2 แก้ปัญหาเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้  
 615 502 สถิติส าหรบัการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 3(3-0-6)  
       CLO1 ใช้วิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปญัหาทางด้านวิศวกรรมได ้  
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PLO12 ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ 
 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)  
 CLO1 สามารถอ่านแบบภาพฉายออร์โธกราฟฟิค ส าหรบัการเขียนแบบเครือ่งกล  
 CLO2 สามารถเขียนแบบภาพฉายออรโ์ธกราฟฟิค ภาพพิคทอเรียล ภาพตัด ส าหรับการเขียนแบบเครื่องกล  
 CLO3 สามารถเขียนแบบภาพฉายออรโ์ธกราฟฟิค ภาพพิคทอเรียล ภาพตัด ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียน  
 แบบ  
 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)  
 CLO1 ค านวณหาระบบแรง สมดลุของอนุภาคและวัตถุเกรง็ได ้  
 CLO2 ค านวณหาแรงที่กระท ากับวัตถุจากของไหลได ้  
 CLO3 ค านวณหาจุดศูนย์กลางรปูทรงตลอดจนจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุได้  
 CLO4 ค านวณหาโมเมนต์ความเฉ่ือยของวัตถุได ้  
 CLO5 ประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในการแกป้ัญหาทางวิศวกรรมได้  
 615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการจลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง   
 CLO2 อธิบายหลักการกฎการเคลื่อนที่ข้อสองของนิวตัน   
 CLO3 อธิบายหลักการงานและพลังงาน   
 CLO4 อธิบายหลักการอิมพัลส์และโมเมนตัม  
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 615 114 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายความแข็งแรงในวัสด ุ  
 CLO2 ค านวณหาความแข็งแรงในวัสดุ  
 CLO3 อธิบายความเสียหายของโครงสร้างจากวัสด ุ  
 615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการกฎข้อที่ 1 และ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส ์  
 CLO2 อธิบายหลักการ สมดลุมวล สมดลุพลังงาน สมดุลเอนโทรปี  
 CLO3 อธิบายอุณหพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีและกระบวนการเผาไหม้  
 615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายพฤติกรรมการไหลของของไหล  
 CLO2 ประยุกต์ความรูท้างกลศาสตร์มาค านวณการไหลของของไหล  
 CLO3 เลือกอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไหลได้  
 615 224 เทอร์โมฟลอูิดสส์ าหรับวิศวกร 3(3-0-6)  
 CLO1 ใช้ความหลักการพื้นฐานทางเทอรโ์มไดนามิกส์และพลศาสตร์ของไหลในการแกป้ัญหาทาง  
 วิศวกรรมเครื่องกลได ้  
 615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์1(0-3-0)  
 CLO1 ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลในการท าทดลองที่เกี่ยวข้องได ้  
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 615 231 วิศวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์3(2-3-4)  
 CLO1 อธิบายระบบทางไฟฟ้าก าลังและอเิลก็ทรอนิกส ์  
 CLO2 เลือกอปุกรณ์ในระบบทางไฟฟ้าก าลงัและอิเล็กทรอนกิส ์  
 CLO3 ออกแบบระบบทางไฟฟ้าก าลงั  
 615 232 การวัดส าหรบัวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน 3(2-3-4)  
 CLO1 อธิบายข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ ในทางวิศวกรรมได ้  
 CLO2 อธิบายระบบการวัดทั่วไป และบ่งบอกลักษณะของเครื่องมือวัด ความไว ความถูกต้อง   
 และความไม่แน่นอนได ้  
 CLO3 ประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติมาวิเคราะห์และปรับปรงุข้อมูลทางด้านการวัดได้  
 CLO4 เลือกเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ ทั้งทางกลและไฟฟา้   
 CLO5 อธิบายหลักการของอุปกรณ์ปรับปรงุสญัญาณ อุปกรณ์ส่งสญัญาณ และอปุกรณ์ประมวลผล  
 และแสดงผลชนิดต่าง ๆ  
 615 251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)  
 CLO1 เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์คัดเฉพาะส าหรับการประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมเครื่องกลได้  
 615 262 การบรหิารโครงการและความปลอดภัยส าหรับวิศวกร 3(3-0-6)  
 CLO3 อธิบายความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย  
 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 3(3-0-6)  
 CLO1 ค านวณและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงได ้  
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 620 101 วิศวกรรมวัสดุ 3(3-0-6)  

 CLO1 อธิบายหลักการและเช่ือมโยงความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กบัวิศวกรรมศาสตร์  

 ส าหรับงานวิศวกรรมวัสดุได้  

 CLO2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุ  

 ทางวิศวกรรมหลักต่างๆ ได้   

 CLO3 แปลความหมายของแผนภูมสิมดุลวัฏภาคได้  

 CLO4 เลือกใช้วัสดุทีเ่หมาะสมในงานของวัสดวิุศวกรรมหลกัต่างๆ ได้  

PLO13 ประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลตามท่ีสภาวิศวกรก าหนด เครื่องมือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้ 

 615 211 กลศาสตรเ์ครื่องจักรกล 3(3-0-6)  

 CLO1 ออกแบบกลไกทางวิศวกรรมโดยประยุกต์ความรูท้างกลศาสตร์ได ้  

 CLO2 ค านวณการสมดุลของกลไกทางวิศวกรรมได ้  

 615 212 การสั่นสะเทอืนทางกล 3(3-0-6)  

 CLO1 อธิบายหลักการสั่นสะเทือนทางกลได ้  

 CLO2 ระบุวิธีการและเทคนิคการลดและควบคุมการสั่นสะเทือนได ้  
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 615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการของการถ่ายเทความร้อน โดยการน า การพาการแผ่รงัสีความร้อน  
 CLO2 ค านวณหาการน าความร้อนทั้งในสภาวะสม่ าเสมอและไม่สม่ าเสมอได ้  
 CLO3 อธิบายการเคลือ่นที่ของของไหลและสมการพื้นฐานส าหรับการพาความร้อนทางด้านวิศวกรรมได ้  
 CLO4 อธิบายหลักการและรปูแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได ้  
 CLO5 ค านวณแผ่รังสีความร้อนและการแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนของวัตถุได ้  
 CLO6 อธิบายพื้นฐานของการเดือดและการกลั่นตัวได ้  
 615 262 การบรหิารโครงการวิศวกรรม 3(3-0-6)  
 CLO4 อธิบายหลักการและแนวทางในการจัดการโครงการได ้  
 CLO5 จัดท าแผนการในการรด าเนินโครงการ   
 CLO6 จัดท าโครงสร้างการแบ่งงานโครงการได ้  
 CLO7 ค านวณงบประมาณโครงการได ้  
 CLO8 อธิบายแนวทางในการติดตามและการประเมินความก้าวหน้าโครงการได ้  
 CLO9 อธิบายแนวทางในการสง่มอบงานและการปิดโครงการได ้  
 615 311 การออกแบบเครือ่งจักรกล 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายความรูเ้กี่ยวกับการออกแบบเครื่องจกัรกลได ้  
 CLO2 เลือกใช้วัสดุที่ท าการรออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลได ้  
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 615 321 เครื่องยนต์สันดาปภายในและกงัหันก๊าซ 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายการท างานของเครือ่งยนตส์ันดาปภายในและกังหันก๊าซ  
 CLO2 วัดสมรรถนะของเครือ่งยนตส์ันดาปภายในและกงัหันก๊าซได ้  
 CLO3 อธิบายคุณลักษณะของเช้ือเพลงิและการเกิดมลพิษได ้  
 615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของโรงจักรต้นก าลังได ้  
 CLO2 อธิบายหลักการท างานในระบบโรงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได ้  
 CLO3 ค านวณหาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโรงจักรต้นก าลังได ้  
 615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายความรูเ้กี่ยวกับระบบท าความเย็นในงานวิศวกรรมเครือ่งกลได ้  
 CLO2 อธิบายส่วนประกอบของเครือ่งท าความเย็นและคุณสมบัตสิารท าความเย็นได ้  
 CLO3 ค านวณภาระการท าความเย็นของระบบท าความเย็นได ้  
 CLO4 เลือกระบบท าความเย็นที่เหมาะสมกบัการใช้งาน  
 615 324 การปรบัอากาศ 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายสภาวะการออกแบบระบบปรับอากาศได ้  
 CLO2 ค านวณภาระการท าความเย็นของระบบปรบัอากาศได ้  
 CLO3 ออกแบบระบบท่อน้ าเย็นและท่อน้ าดับเพลงิได ้  
 CLO4 ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายก าหนดได ้  
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 615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลงังาน 3(3-0-6)  
 CLO1 ออกแบบระบบทางความร้อนได ้  
 CLO2 ค านวณต้นทุนและความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ได ้  
 CLO3 ค านวณศักยภาพการประหยัดพลังงานได ้  
 615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0)  
 CLO1 อธิบายการควบคุมการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้  
 CLO2 ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตได้  
 CLO3 ควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได ้  
 615 332 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายระบบอัตโนมัติได ้  
 CLO2 อธิบายการควบคุมเชิงเส้นได ้  
 CLO3 ควบคุมค่าเสถียรภาพของระบบได ้  
 615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 1(0-3-0)  
 CLO1 สร้างแบบจ าลองทางกายภาพของช้ินงานทางวิศวกรรมเครื่องกลได ้   
 CLO2 อธิบายการใช้คอมพิวเตอรส์ าหรบัการข้ึนรูปช้ินงานได ้  
 CLO3 แก้ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้  
 615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 1(0-3-0)  
 CLO1 ใช้คอมพิวเตอรส์ าหรับการออกแบบและวิเคราะห์ปญัหาวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้นได ้  
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 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 1(0-3-0)  
 CLO8 แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลได ้  
 615 472 โครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 2 3(0–9–0)  
 CLO7 แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลได ้  
 615 473 สหกิจศึกษา 12 (ไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง)  
 CLO9 แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลได ้  
 615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลเิมนทส์ าหรับวิศวกร 3(3-0-6)  
 CLO1 ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลเิมนตเ์พื่อวิเคราะหป์ัญหาพลศาสตร์ของไหลได ้  
 615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2 3(3-0-6)  
 CLO1 ค านวณการรับแรงในผนังบางได ้  
 CLO2 ค านวณการรับแรงในผนังหนาได ้  
 CLO3 ค านวณการรับแรงของรอยเช่ือมได ้  
 CLO4 ค านวณการรับแรงของเกลียวได ้  
 615 521 กลศาสตร์ของไหล 2 3(3-0-6)  
 CLO1 เลือกใช้อุปกรณ์ด้านของไหลได ้  
 615 565 เรือ่งคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 3(3-0-6)  
 CLO1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัยในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลได ้  
 615 566 เรือ่งคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(3-0-6)  
 CLO1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัยในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลได ้  
   

มคอ. 2 



285 
 

 
PLOs  รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs)  หมายเหต ุ 

 615 567 เรือ่งคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 3(3-0-6)  
 CLO1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัยในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลได ้  
 615 568 เรือ่งคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 3(3-0-6)  
 CLO1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัยในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลได ้  
 615 571 สัมมนา 3(3-0-6)   
 CLO4 เลือกความรูท้ี่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดท าบทความในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมได้  

PLO14 ออกแบบชิ้นงานทางวิศวกรรมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมได ้
 615 241 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 1(1-0-2)  
 CLO1 สร้างแบบจ าลองทางกายภายได ้  
 CLO2 จ าลองปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได ้  
 CLO3 ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบช้ินงานทางวิศวกรรมเครื่องกลได ้  
       CLO4 วิเคราะหป์ัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้  
 615 242 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งกล 1 1(0-3-0)  
 CLO1 เขียนแบบสองมิติและสามมิติ ส าหรบัช้ินส่วนเครือ่งกลด้วยโปรแกรม AutoCAD ได ้  
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 615 244 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งกล 2 1(0-3-0)  
 CLO1 เขียนแบบสองมิติและสามมิติ ส าหรบัช้ินส่วนเครือ่งกล โดยใช้โปรแกรมระดับกลางและระดับสูงได้  
 615 311 การออกแบบเครือ่งจักรกล 3(3-0-6)   
 CLO3 ออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่ายได ้  
 615 331 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต 1(0-3-0)  
 CLO4 ออกแบบระบบระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมส าหรบัการใช้งานในกระบวนการผลิตได ้  
 615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 1(0-3-0)  
 CLO2 ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบช้ินส่วนทางวิศวกรรมเครือ่งกลโดยไมส่่งผลกระทบต่อชุมชน   
 และสิง่แวดล้อมได ้  
 615 526 ระบบก าลังของไหล 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายความหมายของรปูสญัลกัษณ์ของอุปกรณ์ด้านของไหลได ้  
 CLO2 ออกแบบวงจรด้านของไหลได ้  
 CLO3 เลือกอปุกรณ์ด้านของไหลได ้  
 615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรบัวิศวกรเครือ่งกล 3(3-0-6)  
 CLO1 พัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ได ้  
 CLO2 เขียนโคดโปรแกรมอย่างง่ายได ้  
 CLO3 ออกแบบโครงการไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นได ้  
 615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการท างานของอปุกรณ์ด้านเมคคาทรอนกิสไ์ด ้  
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 615 533 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส ์3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายความหมายของสญัลกัษณ์ในระบบนิวแมติกสแ์ละไฮดรอลิกส์ได้  
 CLO2 เลือกใช้อุปกรณ์นิวแมติกส์ได ้  
 CLO3 เลือกใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ได ้  
 615 534 ซอฟต์แวรป์ระยกุต์ในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์3(3-0-6)  
 CLO1 ใช้แมตแล็บเพื่องานวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกลได ้  
 CLO2 ใช้โปรแกรมแลปวิวเพื่องานวิศวกรรมเครือ่งกลได ้  
 615 564 เทคโนโลยียานยนต ์3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายระบบสถิตยศาสตร์ของยานยนต์ได ้  
 CLO2 อธิบายระบบขับเคลื่อนได ้  
 CLO3 อธิบายระบบช่วงล่างของยานยนต์ได ้  
 CLO4 ค านวณสมรรถนะของยานยนต์ได ้  

PLO15 ผลิตชิ้นงานทางวิศวกรรมได้ 
 615 211 กลศาสตรเ์ครื่องจักรกล 3(3-0-6)  
       CLO3 อธิบายหลักการกลไกพื้นฐาน ช้ินส่วน และข้อตอ่ของเครือ่งจักรกลได ้  
 615 243 กระบวนการผลิตส าหรบัวิศวกรเครือ่งกล 3(2-3-4)  
 CLO1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได ้  
 CLO2 อธิบายการวางแผนด าเนินการผลิตได ้  
 CLO3 ใช้งานอุปกรณ์จริงทางด้านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมในการท างานได ้  
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 615 341 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 1(0-3-0)  
 CLO4 ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการข้ึนรูปช้ินงานได ้  
 615 342 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 1(0-3-0)  
 CLO3 ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะหป์ัญหาวิศวกรรมเครื่องกลได ้  

PLO16 ออกแบบระบบพลังงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมได ้
 615 222 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)  
 CLO7 อธิบายข้ันตอนการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้  
 615 322 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6)  
       CLO4 ออกแบบระบบโรงจักรต้นก าลังได ้  
 615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6)  
 CLO5 ออกแบบระบบท าความเย็นที่เหมาะสมกบัการใช้งานได ้  
 615 324 การปรบัอากาศ 3(3-0-6)  
 CLO5 ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศได้   
 615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลงังาน 3(3-0-6)  
 CLO4 ออกแบบระบบทางความร้อนโดยไมส่่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้  
 615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการท างานของทอ่ความร้อนได ้  
 CLO2 ออกแบบทอ่ความร้อนได ้  
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 615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการท างานของระบบพลงังานแสงอาทิตยไ์ด้  
 CLO2 ออกแบบระบบพลงังานแสงอาทิตย์ได ้  
 615 527 แหลง่พลังงานทดแทน 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายแหล่งพลังงานทดแทนต่าง ๆ ได ้  
 CLO2 เลือกใช้แหล่งพลังงานทดแทนได ้  
 615 563 เช้ือเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายคุณสมบัติของเช้ือเพลิงชีวมวลประเภทต่าง ๆ ได้  
 CLO2 อธิบายกระบวนการต่าง ๆ ในการแปรสภาพชีวมวลได ้  

PLO17 ค านวนผลประหยัดของการอนุรักษ์พลังงานได้ 
 615 232 การวัดส าหรบัวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน 3(2-3-4)  
 CLO6 ใช้เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลงังานได ้  
 615 323 การท าความเย็น 3(3-0-6)  
 CLO6 ค านวณการใช้พลังงานของระบบท าความเย็นได ้  
 615 324 การปรบัอากาศ 3(3-0-6)  
 CLO6 ค านวณการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศได้  
 615 325 การออกแบบระบบความร้อนและการจัดการพลงังาน 3(3-0-6)  
 CLO5 ค านวณเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อใช้ในการออกแบบระบบความ  
 ร้อนและการจัดการพลงังานได ้  
 CLO6 ค านวณเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการประหยัดพลังงานจากการจัดการพลังงานได ้  
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 615 522 วิศวกรรมไอน้ า 3(3-0-6)  
 CLO1 ค านวณหาปริมาณความต้องการไอน้ าในอปุกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานได ้  
 CLO2 วัดค่าการใช้งานไอน้ าได้  
 615 523 ซอฟต์แวรป์ระยกุต์ในงานวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6)  
 CLO1 ใช้งานซอฟต์แวร์ประยกุต์ในงานวิศวกรรมพลงังานได ้  
 615 527 แหลง่พลังงานทดแทน 3(3-0-6)  
 CLO3 ค านวณต้นทุนและความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งพลังงานทดแทนได ้  
 CLO4 ค านวณศักยภาพการประหยัดพลังงานของการใช้พลงังานทดแทนได ้  
 615 528 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 3(3-0-6)  
 CLO1 ออกแบบอาคารประหยัดพลังงานโดยใช้กลยทุธ์การอนุรักษ์พลงังานอย่างยั่งยืนได้  
 615 561 การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายคุณสมบัติของเช้ือเพลิงและกระบวนเผาไหม้ได้  
        CLO2 ค านวณปริมาณการเกิดมลพิษและฝุ่นละอองทีเ่กิดจากการเผาไหม้ถ่านหินในหม้อไอน้ าได้  
 615 562 การดูดความช้ืนส าหรบัอาคาร 3(3-0-6)  
 CLO1 อธิบายหลักการท างานของสารดูดความช้ืนได้  
 CLO2 ประเมินสมรรถนะของระบบดูดความช้ืนได้  
        CLO3 ค านวณศักยภาพการประหยัดพลังงานของการใช้ระบบดูดความช้ืนร่วมกบัระบบปรับอากาศได้  

หมายเหตุ: สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากปรับเกิน

กว่า 1 ครั้ง ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัญหาหรืออุปสรรคใดจึงจ าเป็นต้องปรับ CLOs 
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